
 

 

 

WEEKBRIEF 
12 - 19 juni 2022 

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

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Pinksterviering in open lucht voelde als 

geschenk van boven 

Soms kan het wel eens gebeuren dat 

Pinksteren van toen – de tijd van Christus – 

hier en nu, in onze regio, tastbaar in het gras 

van Bilthoven, kan gebeuren. Soms is het 

verhaal van Jezus die afscheid nam en de 

Geest stuurde ook de praktijk van het heden. 

Pinksteren is niet alleen maar een verhaal uit 

de Bijbel, het gebeurt onder ons, met 700 

mensen in het gras voor het gemeentehuis, 

met de blauwe hemel als baldakijn, met de 

fanfare als hemels orkest, met een koor dat in 

de zachtheid van engelen de klanken over 

ieder uitstort, met een duif die met een takje 

in de bek het wonder compleet maakt. Want 

een wonder gebeurde daar, op de ochtend 

van Pinksteren. Zo mooi was het weer, 

ondanks de slechte voorspellingen, zo goed 

waren de liederen en de muziek, zo nabij 

waren de woorden van de voorgangers, zo 

gemêleerd was het publiek van alle leeftijden, 

zo verrassend en ontwapenend was de 

vreugde van de kinderen, zo ontroerend en 

verstillend was het Onze Vader van een jonge 

vrouw in het zwart uit Oekraïne, zo verbonden 

waren de kerkgangers door de kleuren van de 

regenboog, zo verschillend waren de 

denominaties en zo één was het gevoel van 

verwantschap door de Geest. Het was een 

feest om nooit te vergeten. Werkelijk 

iedereen heeft het zo beleefd, anders is niet te 

verklaren dat de collecte al bijna de magische 

grens van 3000 euro raakt. Die collecte is 

bestemd voor een schoolreisje voor kinderen 

uit de Oekraïne van de Schakelklas in De Bilt.  

Alle kerken werkten samen, ook dat was de 

Geest van Pinksteren. Hier is ook een woord 

van dank op zijn plaats voor de mensen van 

het eerste en laatste uur, Johan van Stralen en 

Isabella Goosens. Ze hebben zo hard gewerkt, 

samen met Gijsbert van der Linden die de 

muziek verzorgde. Maar ook samen met An 

Kolfschoten die de koffie verzorgde samen 

met Joke van Stralen, samen ook met Mieke 

en Stefan Burgers. Mooi was ook om te zien 

dat verschillende Maartensdijkers in het koor 

zongen en dat best veel kerkgangers van onze 

Maartenskerk de moeite hadden genomen om 

hierbij te zijn, van Rens Kersten tot aan Bep 

Huiden, van Evert en Diana van ’t Land tot aan 

Gon en Paul Sparnaaij. 

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

Pinksteren in onze eigen kerk op zaterdagavond voorziet in behoefte 

Toen de oecumenische viering in de open lucht zich aandiende, was de vraag: moeten we onze kerk 

dan helemaal sluiten dat weekend? We hebben er als pastoraatsgroep en locatieraad voor gekozen 

om de kerk open te houden voor allen die juist niet naar zo’n grootschalige viering wilden of konden 

komen. We hadden er geen idee van of deze keuze in een behoefte zou voorzien. Nou, het was een 

goede keuze, want maar liefst 60 mensen waren op zaterdagavond naar de kerk gekomen om 
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Pinksteren al vast te vieren. Onder hen Boukje Andringa die met haar scootmobiel nu overal kan 

komen en deze gelegenheid aangreep om op eigen kracht naar de kerk te komen.  

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

Josje Veringa op woensdag 8 juni overleden, in hospice Demeter te De Bilt 

Een trouwe kerkganger is ons ontvallen, Josje Veringa. Altijd zittend op stoel achterin de kerk, met 

eerst een voorkeur voor zaterdagavond, maar ook op zondag een vaste klant. Moeder van vier 

kinderen, al 18 jaar weduwe van Tom Veringa, gedragen door engelen in haar leven om verder te 

kunnen gaan na het verlies van haar man. Ze is een vrouw met een sterke persoonlijkheid die op de 

tennisbaan graag bloemen uitdeelde in het finaleweekend en die in de kerk mensen graag een hart 

onder de riem stak. Soms was er een klein briefje in de brievenbus: een bedankje, een groet, altijd 

persoonlijk. Dat was en is Jos Veringa die wist dat ze ziek was en toch nog regelmatig haar loopje 

naar de kerk had. Behalve in de jaren van corona. Toen zocht ze de veiligheid van haar huis op. Daar 

kon ze steeds minder, tot haar kinderen zagen dat ze zichzelf niet meer kon redden. Toen mocht ze 

naar het hospice. Daar kreeg ze de vrijdag na Hemelvaart de ziekenzegen. Ze was klaar om te gaan, 

naar haar man, naar God, naar de engelen. Ze geloofde in de overkant, een hiernamaals. En het is 

mooi dat ze precies tussen Hemelvaart en Pinksteren in het hospice is geweest. Daar heeft ze ervaren 

dat we niet aan ons lot worden overgelaten. En dat God je draagt. Zo is ze gestorven, zo nemen we 

afscheid van deze bijzondere vrouw, komende dinsdag, om 13.30 uur, in onze kerk. Laten we bidden 

voor haar zielenrust en voor haar kinderen. We zullen haar missen, deze beschouwende vrouw die 

altijd attent naar de ander was. 

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

Heilig Vormsel voor Alicia, Scott en Andrew komende zondag 12 juni  

Begin en einde van het leven horen bij elkaar. Daarom na het verdrietige nieuws over Josje Veringa 

ook het heuglijke nieuws dat drie jongeren van onze geloofsgemeenschap gevormd gaan worden. 

Het gaat om Alicia, Scott en Andrew. Ze worden gevormd in een plechtige viering in de OLV te 

Bilthoven. We wensen de drie jongeren een mooie dag toe en we bidden hun toe dat hun ja tegen 

het geloof hen kracht, moed, vertrouwen en perspectief in het leven mag geven. 

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

Reünie reis naar Normandië, Ieper en Vlaamse kloosters op 12 juni om 11.00 uur in De Mantel   

Eind april gingen 35 mensen van onze kerk naar Normandië en Vlaanderen, een reis in het teken van 

vrede en vrijheid. Komende zondag 12 juni is er een reünie in De Mantel, met een foto-reportage. 

Die is ook toegankelijk voor mensen die niet zijn meegegaan. 

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

Pastor Gé Nijland zondag in eucharistieviering om 9.00 uur, daarna wordt 10.00 uur vaste tijd 

Vanaf heden zijn onze vieringen om 10.00 uur, het hele jaar rond. We wisselen dus niet meer van tijd 

in de zomermaanden. Dat geeft meer duidelijkheid. Alleen als er een voorganger uit het pastoraal 

team komt, meestal op de tweede zondag van de maand  en komende zondag dus,  is er een 

afwijkend tijdstip, dit keer om 9.00 uur. 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 12 juni 09.00 uur:                                            Zondag 19 juni 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                          Communieviering 
Pastor Gé Nijland                                                           Anton Sonderman 
Orgel en samenzang                                                      Samenzang 
 
Misintenties 12 juni: heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; mevrouw Rian Oorthuizen – 
Keijzer; heer Gerard Steenman Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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