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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Veel mensen bij uitvaart Josje Veringa-van den Brink 

Afgelopen dinsdagmiddag werd in onze kerk van Sint Maarten afscheid genomen van Josje Veringa-

van den Brink die na haar trouwen met Tom Veringa altijd op loop- en kijkafstand van de kerk had 

gewoond. Alweer 18 jaar geleden stierf haar man op te jonge leeftijd en daarmee verloor onze 

geloofsgemeenschap ook een financiële adviseur en controleur. We hebben Josje leren kennen als 

een bewogen, zelfbewuste, lieve, attente en soms ook eigenzinnige vrouw die graag naar de 

tennisbaan ging en een kanjer in de bridgesport was. Tijdens haar leven werd ze beproefd, op 44-

jarige leeftijd door borstkanker, later door het overlijden van haar man. Josje heeft die beproeving 

kunnen verduren in haar vertrouwen op Christus en in haar verbondenheid met engelen. Dat werd 

ook duidelijk in het verhaal van haar oudste zoon Mathijs, zoals de dochters Manja en Madelon een 

prachtige tekst van Toon Hermans declameerden. ‘Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 

voordat de wereld verregent, mensen die zomervliegers oplaten als ’t ijzig wintert, en die confetti 

strooien tussen de sneeuwvlokken. Die mensen moeten er zijn, die aan de uitgang van ’t kerkhof 

ijsjes verkopen en op de puinhopen mondharmonica spelen’, aldus Toon Hermans in een tekst die 

steeds de betovering zoekt. Dat deed Josje Veringa ook, de betovering zoeken, de zon laten schijnen 

in kleine kattenbelletjes die door de brievenbus gleden, in bloemen die werden uitgedeeld tijdens 

het finaleweekend van de tennisvereniging.  

Josje zag acht kleinkinderen geboren worden na de dood van haar man, ze vierde het leven in alle 

opzichten. Als geboren Drentse kreeg ze niet alledaagse doopnamen: Josepha, Dominica, Gemma en 

Maria. Ze vertellen eigenlijk het verhaal van haar leven: Jozef die aanvaardde wat er op zijn pad 

kwam, Maria die zich gezegend wist en anderen tot een zegen werd, Dominica die graag verkondigde 

zoals Josje dat soms ook kon doen, en Gemma die beproefd werd in het leven, kracht vond in 

Christus en gedragen werd door engelen. Josje verenigde die Gemma, die Dominica, die Jozef en die 

Maria in haar leven en deed zo haar doopnamen eer aan. Ze waren en zijn een programma van en 

voor het leven. Dat geeft Josje ons mee door de dood heen, zo leeft zij voort, ook in haar naam bij 

het Memoriale. De viering werd verzorgd door Johan van Stralen die Josje trouw de communie kwam 

brengen, door Anton Sonderman die alle voorbereidingen voor zijn rekening nam en samen met Leo 

Fijen de ziekenzegen had gegeven. De liederen werden vanaf de schermen gezongen, met dank aan 

Gijsbert van der Linden en Piet Geurtsen. De kosters waren Hans van Klaren en Gerard Kemp. En zo 

kon er afscheid worden genomen, door veel mensen uit onze kerk die Josje gaan missen, en door 

veel vrienden en bekenden. 

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

Leo Born is weer thuis en dankt iedereen   

Leo Born is inmiddels weer thuis, nadat hij op 10 mei een nieuwe knie heeft gekregen. Het lopen gaat 

iedere week iets beter en daarom ziet hij de komende periode met vertrouwen tegemoet. Hij wil 

iedereen die hem - middels een kaart, e-mail, dan wel persoonlijk bezoekje – beterschap heeft 

toegewenst hartelijk danken.  Hij hoopt binnen afzienbare tijd iedereen weer persoonlijk te 

ontmoeten. 
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Henk Spanjaart  

De heer Henk Spanjaart, trouwe kerkganger uit Bilthoven, is enkele weken geleden vervelend ten val 

gekomen. Hij revalideert voorlopig in Zeist. Een kaartje zou heel leuk zijn voor hem: Warande 

Revalidatie locatie Diakonessenhuis, Jagerssingel 1 3707 HL Zeist. 

Wij wensen de heer Spanjaart een goed herstel! 

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

INSPIRERENDE TEKSTEN – DE ZOMER KOMT 

Barmhartige God, de zomer komt. 

Toen we twee weken geleden Uw Geest hoorden waaien, bracht U dat ons in herinnering. 

Ik laat jullie niet alleen, zegt U, Ik stuur U mijn Geest. 

De boterbloemen bloeien overal, de rozen geuren, 

aan de appelboom beginnen kleine appeltjes te groeien: alles barst van het leven. 

Duwt U de waarheid ons zo in het gezicht? 

Zegt U zo: kijk, het leven is sterker dan de dood? De zomer komt? 

Wij kunnen het eigenlijk niet geloven. Want naast het leven om ons heen is er zoveel dood. 

Een kind dat speelt in een speeltuin, wordt meegenomen en gedood. 

Daar kunnen wij niet mee omgaan. 

Daar kunnen wij niet tegen. Dat slaat ons murw. 

Uw Geest zucht met onze geest mee, dat belooft U ons. 

Help ons te hopen, barmhartige God. 

Help ons de zomer te verwachten. 

Help ons het onmogelijke te geloven. 

Blaas de hoop ons in. 

Eens fietste ik langs de gracht in Utrecht op een zondagmorgen vroeg 

en plotseling hoorde ik een trompet spelen. 

De trompettist stond in een bootje, wijdbeens, 

de trompet aan de mond, zijn hoofd achterover. 

Het schalde langs de gracht omhoog de straat in. 

Ik fietste zo een wolk van muziek in – plotseling, onverwacht. 

Zo moet het zijn, dacht ik, als U Uw voeten op de aarde zet 

en als een heraut roept: de Zomer komt, vergeet het niet. 

Wilt U ons verrassingen geven die ons helpen hopen 

het onmogelijke te verwachten. 

Wilt U ons helpen te geloven dat de zomer komt?  

Reiny de Fijter in Nederlands Dagblad in weekendeditie 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 19 juni 10.00 uur:                                        Zondag 26 juni 10.00 uur:  
WOCO-viering                                                            Eucharistieviering 
Anton Sonderman                                                     Jozef Wissink 
Samenzang                                                                 Samenzang 
Misintenties 19 juni: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Etwald Goes; heer Dirk Klaarenbeek; 
heer en mevrouw Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; ouders Kees en Lucy Thijs; heer Joop 
Uppelschoten; heer Gerrit Jan van ’t Veld; heer Ben Woorts 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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