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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

EERSTE COMMUNIE voor Eloïse Mulder, Erin 

Burke, Bram Oostveen. Op 15 mei – al om 

9.00 uur – is het groot feest want dan zal 

pastor Mauricio Meneses voorgaan tijdens de 

eerste heilige communie van Eloïse, Erin en 

Bram. Natuurlijk zullen familieleden, vrienden 

en kennissen de kinderen en hun ouders 

omringen bij dit plechtige moment. Maar we 

nodigen ook van harte alle leden van onze 

geloofsgemeenschap uit om hier bij te zijn. 

Het is feest in onze locatie, want drie jonge 

kinderen en hun ouders zeggen ja tegen 

Christus, ja tegen hun ouders, ja tegen de 

priester, ja tegen onze geloofsgemeenschap. 

Onze kerk is weer wat jonger van leeftijd 

geworden, met de aanwas van drie jonge 

kinderen die met Christus in hun hart verder 

willen leven. 

Tafels staan te pronken in De Mantel 

We hebben er lang op moeten wachten, maar 

het is eindelijk zover: de nieuwe tafels zijn 

gearriveerd en staan te glimmen van 

schoonheid, pracht en nieuwheid in De 

Mantel. Het geduld van de projectgroep – 

bestaande uit Jellie Klaver, Jos van Cleef en 

Kees van Rooijen – is beloond, want de 

stoelen hebben het gezelschap gekregen dat 

nieuwe stoelen verdienen. Vorige week 

vrijdag – juist voor het verschijnen van deze 

weekbrief – werden ze gebracht met een 

grote vrachtwagen. En na de viering van Open 

Huis door Gea Lenssinck en Tony Harbers 

werden ze in gebruik genomen tot ieders 

tevredenheid.  

Nu de renovatie van De Mantel steeds meer 

reliëf krijgt, is het ook tijd voor een volgende 

stap. Die zal bestaan uit nieuwe gordijnen. Als 

locatie zijn we zuinig op onze financiën, 

daarom gaan we stapje voor stapje vooruit. 

Met dank aan de projectgroep, met dank voor 

het geduld van ieder, met dank ook aan de 

vrijgevigheid van alle leden van de kerk van 

Sint Maarten. 

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

Gerard de Wit komt met zijn ultieme boek: Kerk zijn in justitieland 

Onze emeritus-pastor Gerard de Wit heeft revanche genomen op het lot dat hem beproefde bij de 

verschijning van zijn vorige boek. Dat viel samen met de uitbraak van het coronavirus en werd zo een 

onmogelijke missie: niemand had nog belangstelling, corona vroeg alle aandacht, Gerard de Wit bleef 

met veel exemplaren zitten, tot teleurstelling van hemzelf. Soms is tegenslag een goede 

voedingsbodem voor een nieuw begin, want Gerard de Wit deed wat niemand meer mogelijk achtte: 

hij schreef een prachtig nieuw boek. En hij deed dat op een zeer toegankelijke manier over een 

thematiek waar hij alles van weet: kerkzijn in justitieland. Het was in 1981 dat Gerard de Wit 

geïntroduceerd werd in de Bijlmerbajes. En er werd bij gezegd: ‘Wat je nu gaat doen, raak je je leven 

niet meer kwijt’. Dat is uitgekomen, want onze emeritus-pastor heeft steeds weer nieuwe verhalen 

over die boeiende tijd in de bajes. Maar liefst 200 pagina’s neemt hij de lezers mee zoals alleen 

Gerard de Wit dit kan. En laten we niet vergeten: hij is inmiddels 93 jaar en hij bewijst daarmee dat 

hoge leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een boeiend boek te schrijven. Wie de lotgevallen 

van Gerard de Wit in de Bajes wil meebeleven, kan het boek bij hem bestellen, voor 10 euro. Mail 

dan naar gwmdewit@gmail.com 
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Dit nieuwe boek mag Gerard de Wit aanbieden aan de Directeur Dienst Geestelijke Verzorging, 

mevrouw Thea Bogers, en aan de hoofdaalmoezenier van justitie, Ryan van Eijk. Dat gebeurt op een 

congres van justitiepastores in Soesterberg, dinsdag 10 mei. Wij feliciteren Gerard de Wit met dit 

mooie succes: je kunt op hoge leeftijd nog een boeiend boek over je werk in de gevangenis schrijven. 

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

 
                                              

 

Bericht van Rouwbegeleidingsgroep De Bilt-Bilthoven-Maartensdijk: 

Wellicht bent u enige tijd geleden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. 
Met u en met andere parochianen uit De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk, die ook een dergelijk 
groot verlies hebben geleden, willen wij een herdenkingsbijeenkomst houden  
met als thema: DRAADLOOS. 
Zoals u misschien weet staan in de viering van Allerzielen op 2 november de overledenen in het 
centrum; in deze herdenkingsviering zijn de herinneringen aan hen dichtbij ons, maar u, als 
degene die achterbleef, staat nu centraal. 
Wij nodigen u van harte uit op: Woensdagmorgen 1 juni 2022. 
We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te Bilthoven.  
We ontvangen u met koffie/thee vanaf 10.30 uur. 
Om 11.00 uur gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep rouwbegeleiding, voor in 
gebed en overweging. 
Daarna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan bij een lichte lunch. Of  misschien wilt u 
graag iets van uw gedachten in ons midden leggen. Circa 13.00 uur ronden we de bijeenkomst af.  
Als u het prettig vindt om iemand (of meerdere) mee te nemen, dan zijn de ze mensen van harte 
welkom. De deur staat voor iedereen open. 
Aan Uw deelname zijn geen kosten verbonden; wij kunnen indien nodig voor vervoer zorgen. 
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.  
Wilt u ons uiterlijk 15 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?  
U kunt zich aanmelden bij Ineke Geurtsen, tel.0346-281428. 
 

      

 

 

    

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

Zondag 8 mei 10.30 uur:                                          Zondag 15 mei 09.00 uur:  

Woord- en communieviering                                     Eucharistieviering, Eerste Heilige Communie 
Anton Sonderman                                                        pastor Mauricio Meneses 
Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen                            
 
Misintenties 8 mei: mevrouw Corry Bongenaar; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en 
mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Pierre Römers; 
ouders Kees en Lucy Thijs; heer Joop Uppelschoten; heer Ben Woorts 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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