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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Rijke vieringen in Goede Week en met Beloken Pasen 

We kunnen terugkijken op rijke vieringen rond Pasen en Beloken Pasen. Het Maartenskoor liet onder 

leiding van Peter Steijlen weer eens horen waarom mensen zo graag repeteren en eens in de maand 

de vieringen ondersteunen met mooie liederen. Dat kwam heel goed naar voren met Palmpasen, dat 

ook de eerste kennismaking van onze geloofsgemeenschap met pastor Gé Nijland was. Jos van Cleef 

heeft hem warm toegesproken zoals de kinderen met Palmpasenstokken hem ook extra hartelijk 

welkom heetten. Vanuit de groep van Woord en Communie hebben An Kolfschoten en Anton 

Sonderman deze dagen van de Goede Week een geweldige klus geklaard, op Witte Donderdag, op 

Goede Vrijdag en op het Hoogfeest van Pasen. Ons past allemaal een diepe buiging voor het enorme 

werk dat zij hebben verricht voor onze geloofsgemeenschap. En zij konden dat ook doen omdat ze 

gesteund worden door een goede werkgroep daarachter en door de grote creativiteit van de 

bloemengroep en boekjesmakers en kopieerders.  

In de Paaswake was het verrassend druk, mogelijk omdat pastor Mauricio Meneses alle kerkgangers 

optilde met zijn enthousiaste rol als celebrant. Er gebeurde veel in de Paaswake: misschien is met het 

wijwater ook de Heilige Geest op ons allen neergedaald. Dat was zeker het geval in de viering van 

afgelopen zondag. Isabella Goossens verving Jozef Wissink die mee was met de Inspiratiereis naar 

Normandië en Vlaanderen. Isabella heeft dat voortreffelijk gedaan, met een inspirerende overweging 

en met een  nabije rol als voorganger voor verrassend veel kerkgangers. Op zulke momenten en rond 

de Goede Week mogen we ons in Maartensdijk rijk rekenen: we hebben voorgangers uit eigen kring 

die gedragen worden door de gemeenschap en die het talent hebben om ons als kerk veel mee te 

geven aan geloof en perspectief. 

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

Inspiratiereis in teken van vrede en vrijheid 

“Als je vrede in je leven wilt ervaren, moet je ook leren om te verliezen. Wie in dit bestaan durft los 

te laten, kan ook veel geschonken krijgen. Je kunt alleen maar winnen aan vrede en vrijheid als je 

niet alles wilt in het leven.” Die wijze les kregen de deelnemers aan de Inspiratiereis mee van zuster 

Hannah van Quakebeke, de priorin van het klooster Bethanië in Loppem. Daar vierden de 

deelnemers de afsluitende eucharistieviering, daar werd staande naar het beeld van Onze Lieve 

Vrouw het hemelse ‘Je vous salue’ gezongen. Dit was een onvergetelijk uitroepteken achter een 

prachtige reis die veel kilometers met zich mee bracht maar ook leidde naar de sleutel van vrede en 

vrijheid. Ieder die ooit op de stranden van Omaha Beach heeft gestaan, weet wat het betekent om te 

vechten voor de vrede in WOII, ieder die daarna op de Amerikaanse Begraafplaats heeft gelopen, 

weet dat de vrede een kostbaar geschenk is. Ook daar is gezongen tot Maria, ook daar is geluisterd 

naar woorden van Jozef Wissink, ook daar is er de stilte gekoesterd om een bloem neer te leggen bij 

een graf. De zee was nooit ver weg, de lentebloesem deed de deelnemers toch geloven dat in de 

dood het nieuwe leven ook weer zichtbaar is en de vogels accentueerden met hun gefluit dat het 

lijden van de oorlog niet het laatste woord heeft. Dat vraagt ook om dienstbaarheid en diep geloof. 

Die kwamen tot de pelgrims van Sint Maarten in de basiliek in Lisieux waar een voortreffelijke gids 

het leven schetste van de heilige Theresia van Lisieux: wie zelf klein maakt kan grote betekenis 
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hebben voor de naaste en voor God. Er is geen regendruppel gevallen, ook weer zo’n cadeautje, 

maar dan gaat het volgens Theresia van Lisieux rozen regenen, rozen als teken van genade, rozen die 

hemel en aarde met elkaar verbinden. Maar dan moet je wel durven kleiner te worden dan je naaste. 

Dan kan er vrede en vrijheid zijn. Dat geldt niet alleen in het dagelijks leven, dat heeft altijd 

betekenis, zo maakte Manu van Hecke de pelgrims duidelijk. Op zijn rondleiding door de 

bierbrouwerij legde deze abt van het trappistenklooster uit waarom deze kleine brouwerij toch het 

beste bier ter wereld maakt: omdat ze daar kiezen voor de zwaksten (mensen met een beperking 

werken daar mee), omdat ze daar bier brouwen op het ritme van de schepping, omdat ze als 

gemeenschap van biddende mensen betrokken willen zijn bij hun arbeid. Gemeenschap, ecologie en 

aandacht voor je naaste, dat is allemaal te proeven in het bier. Het is een bier met een verhaal, zoals 

deze reis een avontuur is met een verhaal. Vrede en vrijheid beginnen in je eigen hart, maken jezelf 

kleiner dan de ander en laten je leven van de genade van de Schepper. Die boodschap brengen de 

pelgrims mee naar Maartensdijk, met dank aan de organisatoren Ineke Geurtsen, Jos van Cleef, Lia 

Thijs en Jellie Klaver. 

 

 
Omaha Beach 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 1 mei 10.30 uur:                                                   Zondag 8 mei 10.30 uur:  
Open Huisviering                                                                Woord- en communieviering 
Gea Lenssinck                                                                      Anton Sonderman 
Familiekoor o.l.v. Gijsbert van der Linden                    Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen 
Misintentie : ouders De Groot – Gijsberts Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
 
LET OP: afwijkende tijden vieringen 
ZONDAG 8 MEI 10.30 UUR 
ZONDAG 15 MEI: EERSTE HEILIGE COMMUNIE OM 09.00 UUR  
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