
 

 

 

 

 

WEEKBRIEF 
5 - 12 juni 2022 

De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Kom met Pinksteren naar oecumenische 

viering in Bilthoven, om 10.30 uur 

Bij goed weer zal de Pinksterviering in de open 

lucht bij het gemeentehuis plaatsvinden, bij 

slecht weer wordt de viering verplaatst naar 

de Onze Lieve Vrouwkerk in Bilthoven. Daar 

krijgt u dan per mail bericht over.  

Waarom vinden we het zo belangrijk om 

zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de 

oecumenische viering met Pinksteren? Omdat 

Pinksteren het feest is dat ons adem geeft als 

we in nood zijn, omdat Pinksteren ons voedsel 

voor de ziel biedt, omdat Pinksteren ons voor 

eens en voor altijd laat weten dat we nooit 

aan ons lot worden overgelaten en dat de 

Geest van Christus over ons waakt. Bovendien 

mogen we niet vergeten dat veel leden van 

onze geloofsgemeenschap actief zijn voor de 

viering met Pinksteren. Zingend, koffie 

schenkend, muziek makend, mensen 

begeleidend. Die vrijwilligers doen al deze 

moeite om de Geest van Pinksteren waar te 

maken.  

Hieronder een directe link naar de dienst van 

5 juni: https://youtu.be/0BpRd8FRfQw 

Bij slecht weer: OLV Bilthoven - 

Kerkdienstgemist.nl 

Onze Pinksterviering op zaterdag 4 juni om 

19.00 uur in Sint Maartenskerk 

Goed weer of slecht weer, buiten of binnen, 

dat is allemaal niet aan de orde voor onze 

eigen Pinksterviering in de kerk van Sint 

Maarten. Deze begint zaterdagavond om 

19.00 uur.  

Mooie viering afgelopen woensdag 

Het begint al weer een traditie te worden, de 

midweekse viering voor mensen die in kleine 

kring de eucharistie willen vieren. We waren 

dit keer met zo’n 15 mensen in de schaapsstal 

en luisterden naar de boeiende woorden van 

onze pastoor Joachim Skiba. Hij sprak over 

Paulus. “Weten jullie wat zijn beroep was”, 

vroeg de pastoor. Het antwoord bleven we 

schuldig. Dus noemde de pastoor het zelf: 

tentenbouwer. Daarmee gaf de celebrant aan 

dat het in die eerste tijden heel gewoon was 

dat de apostelen een beroep hadden en van 

daaruit de wereld in trokken om Jezus te 

volgen en het Evangelie te delen. Zo is Paulus 

een voorbeeld voor ons allemaal: want wij 

delen het geloof vanuit onze eigen 

maatschappelijke rol. Na de viering waarin 

pastoor Joachim Skiba werd geassisteerd door 

Anton Sonderman trok bijna iedereen naar De 

Mantel. Daar stond koffie met koekjes klaar. 

Daar werden ook broodjes geserveerd. Het 

tekent de aandacht en zorg van onze pastoor 

dat hij als een van de laatsten De Mantel 

verliet. Juist in de luwte toont Joachim Skiba 

zijn pastorale hart, want in een kleiner 

gezelschap van lijkt de pastoor in zijn element. 

Niemand let op hem, niemand vraagt zijn 

aandacht. Dat moet een verademing voor hem 

zijn, in een tijd dat hij op 14 kerken tegelijk 

moet letten. Dan is zo’n viering op 

woensdagmorgen te Maartensdijk een 

moment om adem te halen. Voor de ouderen, 

voor de vrijwilligers en voor de pastoor zelf 

ook. 
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De HH. Martelaren van Gorcum 
Bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli 2022 vanuit onze parochies 
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorcum zijn vermoord omwille van hun 

katholieke geloof, in het bijzonder vanwege de Eucharistie en hun trouw aan de paus. 

Eén van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige Theodorus (Dirk) van der Eem. In de St. 

Franciscus Xaverius kerk staat een beeld van hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de 

parochianen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort om mee te gaan. Ook voor de parochianen van 

HH. Martha en Maria is deze martelaar misschien niet onbekend.  

Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide parochies. Bij voldoende aanmelding 

zullen we een busreis organiseren: een bedevaart vanuit Amersfoort en omstreken naar Brielle is dan 

een dag die verdieping geeft in geloof en verbinding tussen (mede)pelgrims.  

U kunt zich aanmelden bij diaken Jan Nieuwenhuis via de mail: diakennieuwenhuis@gmail.com 

U kunt hem eventueel ook telefonisch benaderen voor een toelichting, zijn telefoonnummer: 

035-5420208. 

Hartelijke groet, pastoor Skiba 

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

PINKSTERTEKST VAN HENK JONGERIUS 

Gezegend die de wereld schept 

de dag uit nacht tot leven wekt 

het licht der zon roept en de maan 

de sterren om op wacht te staan. 

 

Gezegend zijt Gij om Uw Woord 

dat ons tot vrede heeft bekoord 

tot leven dat van lijden weet 

en liefde die geen einde heeft 

 

Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest 

de adem die ons gaande houdt 

en in het einde in U behoudt 

 

Henk Jongerius, dominicaan te Huissen 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zaterdag 4 juni 19.00 uur:                                                    Zondag 12 juni 09.00 uur: 
Communieviering                                                                   Eucharistieviering 
Leo Fijen                                                                                   Pastor Gé Nijland 
Samenzang                                                                               Orgel en samenzang 
Collecte Week voor Missionarissen 
Misintenties 4 juni: heer Nico Bak; ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Pietsje Huitenga – 
Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders 
Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; ouders Stornebrink – Korrel; ouders Verweij en Miltenburg; 
heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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