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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

We hebben vrijwilligers nodig voor de kerk die op zaterdagmiddag open is 

Diverse parochianen willen op zaterdagmiddag – buiten de vieringen om, tussen 15.00-16.00 uur – 

een kaarsje opsteken bij Maria en bij onze overleden dierbaren. Tot nu toe was dat mogelijk door de 

inzet van trouwe vrijwilligers die met enige regelmaat als gastheer of gastvrouw in de kerk optreden. 

We willen graag met die open kerk doorgaan en daarom willen we de groep van vrijwilligers voor 

deze taak uitbreiden. De kerk openen en sluiten hoeft niet, daar komt Kees van Rooijen voor. Help 

ons, meld u aan bij de redactie van deze weekbrief. En dan hoort iedere belangstellende wanneer hij 

of zij aan de beurt is. 

Staande lampen achterin de kerk kunnen gratis worden meegenomen   

Er staan nog steeds lampen achterin de kerk, deze stonden voorheen in De Mantel. Die mogen gratis 

worden meegenomen. Neem daarvoor even contact op met Jellie Klaver of Jos van Cleef, want zij 

gaan over het beheer van de Mantel en over de verantwoording van onze spullen. Kijk dus zondag 

even goed achterin de kerk. En als het u bevalt, even naar Jellie of Jos toe en dan meenemen.  

Eerste communie zondag al om 9.00 uur is geen concurrentie voor heiligverklaring Titus Brandsma 

Soms moeten we de keuze maken: gaan we naar de kerk of blijven we voor de televisie zitten omdat 

er een speciale viering is. Die concurrentie is deze zondag niet, want we beginnen met de Eerste 

Communie al om 9.00 uur. Kom daarvoor naar de kerk en steun de drie  kinderen en hun ouders. En 

wie toch de heiligverklaring van Titus Brandsma wil zien, kan om 10.30 uur thuis zijn en daar het 

grootste deel van de heiligverklaring zien. Die tv-uitzending begint om 9.30 uur al op NPO 2 en gaat 

duren tot 12.00 uur. Dus het devies is: steun de communicanten en kom naar de kerk. wees blij voor 

onze drie communicanten en schakel om 10.30 uur de rechtstreekse uitzending in Rome in.  

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

Nieuwe boek Gerard de Wit een groot succes 

De officiële doop van het nieuwe boek van 

Gerard de Wit vond afgelopen dinsdag in 

Soesterberg plaats, met een gezelschap van 50 

mensen uit het justitiepastoraat. Maar de 

verrassende primeur was maandagavond voor 

Johan en Joke van Stralen en voor Tony 

Harbers, drie mensen die al sinds jaar en dag 

met onze oud-pastor optrekken. Stom 

toevallig was Johan van Stralen met zijn Joke 

bij Gerard omdat het er een paar dagen 

eerder niet van was gekomen. En alsof dit 

toeval nog niet genoeg was, kwam daar ook 

ineens Tony Harbers aanwaaien die er in het 

weekend niet toe was gekomen te doen wat 

hij elke zaterdag doet: de Vierklank bij Gerard 

brengen. Zij waren er getuige van dat het 

nieuwe boek van Gerard de Wit persoonlijk 

werd gebracht. Daar moest op geproost 

worden met de lievelingswijn, La Pauline. Zo is 

deze foto ontstaan, op een heuglijk moment: 

je nieuwe boek vieren met vrienden die je elke 

week komen opzoeken. Gefeliciteerd, ook 

namens de redactie van deze Weekbrief. 
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Liturgisch beraad en Pastoraatsgroep en Locatieraad 

Intussen gaat alles in onze locatie gewoon door: de vergadering met alle werkgroepen wordt 

voorbereid, voor 24 mei. Alle voorzitters van werkgroepen komen bij elkaar, voor het eerst sinds 

lange tijd. Ook vergaderde de werkgroep liturgie deze week. Daar worden alle liturgische vieringen 

tot en met september besproken: wie gaat er voor, wie maakt de boekjes, hoeveel boekjes worden 

er gedrukt, wanneer is het pastorale team zichtbaar in onze kerk, waar hebben we gastvoorgangers 

nodig? Deze maar ook heel andere vragen komen naar voren in de maandelijkse vergadering van 

Locatieraad en Pastoraatsgroep. Die heeft ook plaatsgevonden. Zo wordt het langzaam toch weer 

een drukte van belang. Maar dat kan geen kwaad, want we moeten ons uiterste best doen om 

iedereen van onze geloofsgemeenschap weer te bereiken.  

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

INSPIRERENDE TEKST – CHARLES DE FOUCAULD 

Deze zondag van de eerste communie wordt naast Titus Brandsma ook Charles de Foucauld heilig 

verklaard. Na een leven van overdaad en arrogantie werd hij door God geroepen tot een bestaan in 

letterlijk de woestijn. Daar was deze Charles de Foucauld de Toearegs nabij, een woestijnvolk. Door 

goedheid, tederheid en gastvrijheid probeerde hij Christus zichtbaar te maken, midden in de 

woestijn. Van deze Charles de Foucauld is de onderstaande tekst: 

Gebed van overgave 

Vader, ik verlaat mij op U 

doe met mij wat Gij goedvindt. 

Wat Gij ook met mij doen wilt, 

ik dank U 

Tot alles ben ik bereid 

als Uw wil maar geschiedt in mij 

en in al uw schepselen 

niets anders verlang ik, mijn God 

Ik leg mijn leven in Uw handen 

Ik geef mij aan U, mijn God 

met heel de liefde van mijn hart, 

omdat ik U bemin 

omdat het voor mij een noodzaak 

van liefde is mij te geven 

mij zonder voorbehoud op U te verlaten 

met een oneindig vertrouwen 

want Gij zijt mijn Vader. 

 

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

Zondag 15 mei 09.00 uur:                                                    Zondag 22 mei 10.30 uur: 
Eucharistieviering Eerste Heilige Communie                      Eucharistieviering 
Pastor Mauricio Meneses                                                       pastor Jozef Wissink 
Orgel en samenzang                                                                 orgel en samenzang 
 
Misintenties 15 mei: heer Johannes Bitter; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek; 
heer en mevrouw Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; heer Tom Veringa en familie; ouders 
Verweij en Miltenburg 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
 

Woensdag 1 juni 10.30 uur: eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba,  
aansluitend koffie en broodje 
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