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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Weer koffie in De Mantel na de viering 

Afgelopen weekend was het feest in De Mantel. Nog zonder de nieuwe stoelen en de nieuwe tafels. 

Maar wel met blije gezichten en tevreden harten, want er kon weer worden bijgepraat. Misschien 

hebben we dat wel het meest gemist: om elkaar in de ogen te zien, om van elkaar te horen hoe het 

gaat in het leven, om elkaar weer moed in te spreken, om in de ander te ontdekken telkens weer dat 

het een feest is om naar de kerk te gaan. Want kerk zijn is meer dan de preek, meer dan de 

communie, meer dan het Maartenskoor, meer dan de kaarsen bij Maria en het Memoriale. Kerk  zijn 

is diep van binnen weten dat we verbonden worden door God zelf, dat we leven van zijn genade en 

dat we dit fysiek mogen ervaren in de ontmoeting met elkaar. Hoe mooi internet ook is, hoe 

schitterend onze schermen ook mogen zijn, hoe fantastisch het is dat er eucharistievieringen op 

televisie zijn, geloven in en met Christus is diezelfde Christus ontmoeten in de ander en zo mogen 

ervaren dat de communie werkelijkheid wordt in de gesprekken bij de koffie.   

Regenboog schittert tot in de kerkbanken aan toe   

Afgelopen zondag was een prachtige dag voor de Regenboogvlag. De hemel was blauw, de zon 

juichte ons toe, de kerk was goed gevuld, de voorganger gaf betekenis aan de kleuren en de wind 

speelde even voor Heilige Geest. Want het leek wel alsof we een handje geholpen werden door de 

zegen van boven. Want kerkgangers maakten het mee dat de kleuren van de regenboogvlag 

weerkaatsten in hun liturgieboekje. Zo werd een initiatief van onze geloofsgemeenschap 

overgenomen door krachten die ons te boven gaan en de betekenis van de Regenboog lieten 

schijnen door alle muren van het kerkgebouw heen. Dat noemen we genade. Wij komen in 

beweging, maar de vlag wordt bewogen door de Geest die in de mooiste kleuren over ons werd 

uitgestort. Alsof God zeggen wilde: Ik ben met ieder van jullie, altijd en overal, ook zondagochtend in 

Maartensdijk. 

Voor ieder die twijfelt over reis naar Normandië en Abdijen in Vlaanderen, dit is laatste kans om je 

op te geven en aan te melden 

Hoe lang geleden is het dat we als geloofsgemeenschap samen op pelgrimstocht konden gaan? 

Wanneer komt er een volgende kans? En waar maak je mee dat je door de abt zelf wordt rondgeleid 

in de bierbrouwerij met het beste bier ter wereld? Hoe bijzonder is het dat we twee weken voor de 

herdenking van oorlog en vrede naar de stranden van Normandië kunnen gaan en naar de Last Post 

in Ieper kunnen luisteren? Het komt allemaal samen in deze unieke reis van 21 tot en met 24 april. En 

als er ooit een moment is om gezamenlijk de vrede te vieren en te beseffen hoe afschrikwekkend de 

oorlog is, dan is het nu wel met die vreselijke taferelen van Russische tanks en bommenwerpers in 

Oekraïne. Wij kunnen onze eigen vredestocht maken. Daarom hier in deze weekbrief een laatste 

oproep: tot dit weekend kan ieder zich opgeven voor deze pelgrimage, bij Ineke Geurtsen, 

piet.en.ineke@kpnplanet.nl  

Aswoensdag trekt veel kerkgangers  

Aswoensdag is in onze kerk meestal niet de best bezochte viering, maar afgelopen woensdag 2 maart 

waren er te weinig boekjes en te weinig bakjes met as om uit te delen. Dat is een goed teken. Het 

was een ingetogen viering die in alles duidelijk maakte: de sterfelijkheid die we gedenken zien we 
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elke dag om ons heen, in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ieder die bij deze viering aanwezig 

was, voelde dat de angst en wanhoop tastbaar waren in de gebeden en de liederen. Zo wordt kerk 

meer dan ooit een plek van troost en van gebed. Want bidden is het enige dat je kunt doen in alle 

machteloosheid, want als je bidt ben je verbonden door God met allen die lijden, sterven en 

wanhopen. 

Boukje Andringa en Tony Baas weer thuis 

Goed nieuws uit de ziekenboeg, want Boukje Andringa is weer thuis en kan haar revalidatie in haar 

eigen huiselijke omgeving afronden. Dat geldt ook voor Tony Baas. Ze danken iedereen voor de vele 

uitingen van medeleven en betrokkenheid.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Inspirerende tekst – Mijmeren tussen licht en donker 

Donker 

De avond valt. Nog even een frisse neus halen in het park aan de overkant. 

Afgevallen takken knisperen onder mijn voeten en een late vogel vliegt verschrikt op. 

Het is stil in huis. Ik sluit de vensters en deuren en nestel me in mijn vertrouwde stoel.  

De dag weegt op mijn schouders. Ik ben moe. 

De avondschemering maakt me weemoedig. Het donker verwart mij.  

Voor ik inslaap, pieker ik onnodig lang over oorlog die zo lang afwezig was. 

Had ik maar een beetje maanlicht en zicht op wat dansende sterren. 

Hun licht heb ik broodnodig, anders verdwaal ik eindeloos in het donker van mijn gedachten.  

Licht  

In de verte blaft een hond. Het kraaien van de haan maakt me wakker. 

Met mondjesmaat gloort het morgenlicht aan de einder. 

De dag ontwaakt langzaam. Een vroege morgen begint. 

Nog half dromend zoek ik mijn weg tussen de waan van de nacht en de realiteit van het moment.  

Wat de nieuwe dag brengen zal, zit nog verborgen in de uren die komen.  

Ik sluit de deur achter me en stap de ochtend in. 

Het vrijwilligerswerk wacht, het wordt weer druk, ook voor mijn vrouw die oppasoma is. 

Als de zon in de volle glorie aan de hemel staat, voel ik mijn energie opborrelen. 

Met het licht van de Schepper dat mijn kamer vult, kan ik weer aan de slag,  

Godzijdank, wat doet het zonlicht van de lente een mens toch goed . 

Door dit licht weet ik dat we ook in deze angstige tijden niet aan ons lot worden overgelaten.  

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 

Zondag 6 maart 10.30 uur:                                              Zondag 13 maart 09.00 uur: 
Open Huisviering                                                               Eucharistieviering 
Martine/Isabella                                                                pastoor Joachim Skiba 
Familiekoor                                                                         samenzang 
 
Misintenties zondag 6 maart: ouders De Groot – Gijsberts; heer en mevrouw Jan en Mieke van 
Lijden - ter Heerdt; heer Pierre Römers; heren Frans Smet en Frans Cornelus Smet; mevrouw Els 
van Stralen; mevrouw Tiny van Stralen - Oudejans 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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