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Nieuws uit eigen geloofsgemeenschap 
Overweging An Kolfschoten raakt het hart 
van iedereen 
De redactie van de Weekbrief kon er zelf niet 
bij zijn. We zaten zondag in de auto, op de 
terugweg uit Assisi. Ergens in de buurt van 
Heidelberg begon An Kolfschoten haar 
overweging. Techniek maakt dat het dan net is 
alsof An naast je in de auto zit. We werden er 
allebei stil van. En we vinden de overweging 
de moeite waard om hier af te drukken. Om 
over na te denken: over de Martha in onszelf, 
over de Maria in ons hart en over de oproep 
om samen te komen op zondag in de kerk en 
zo allemaal even Maria te zijn. Lees en geniet 
nog eens na. 
Zondag 17 juli 2022 16de zondag door  
het jaar C 
Het thema van deze viering is Gastvrijheid, 
geven en ontvangen. 
In de eerste lezing lazen we dat er drie 
vreemde mannen voor de tent van Abraham 
stonden.  
Abraham kwam tegelijk in actie en nodigde de 
mannen uit in zijn tent en zorgden dat zij te 
eten en te drinken kregen. Bij het lezen van 
deze tekst kwam bij mij de vraag op 
Zou ik ook zo gastvrij zijn als er bij mij 
vreemden zouden aanbellen?  
U mag het best weten mijn antwoord is nee. 
Misschien uit angst omdat ik niet weet wat of 
wie ik binnenhaal. 
Deze lezing geeft ons heden ten dage best veel 
om over na te denken. 
Zijn wij in ons land gastvrij genoeg naar de 
asielzoekers en de vluchtelingen uit Oekraïne 
toe?  
U mag het antwoord voor uzelf invullen. 
In het evangelie gaat Jezus op bezoek bij 
Martha en Maria. Wij maken als 
geloofsgemeenschap  
deel uit van de Martha en Maria Parochie.  

De naam van de parochie is ontleend aan het 
Evangelie van vandaag.  
De naam van onze parochie geeft aan wie wij 
willen zijn: leerlingen van Jezus, die luisteren 
naar zijn boodschap.  
Martha wordt net als wij soms meegesleurd 
door alledaagse zorgen en drukte.  
Zij staat voor het actieve ondernemerschap en 
voor gastvrijheid.  
Maria staat voor de kernwaarde van ons 
geloof.  
Midden in het dagelijks leven de verbinding 
zoeken met Gods mysterie.  
Zij herinnert ons aan het belang van catechese 
en liturgie. 
Het verschil van opvatting geeft bij deze twee 
vrouwen enige wrijving. 
Martha neemt het Maria kwalijk dat zij alleen 
maar oog heeft voor Jezus  
terwijl zij loopt te rennen en te vliegen om te 
zorgen dat Jezus te eten en te drinken krijgt. 
Herkent u dat?  
U bent jarig en uw kinderen komen op visite en 
het is een hele drukte en niemand doet iets,  
niemand steekt een handje uit om te helpen.  
Of stel dat u bij uw ouders op verjaarsvisite 
bent en u bent de enige die loopt te rennen en 
te draven en uw broers en zussen blijven 
gezellig met elkaar zitten kletsen terwijl ze 
langs neus en lippen door hun bestelling bij u  
plaatsen.  
Zou u dan ook niet vreselijk geïrriteerd raken? 
Zou u niet denken: Ik ben hier altijd degene  
van wie verwacht wordt: die doet het wel, die 
staat wel klaar voor ons.  
Deze situatie is voor mij heel herkenbaar. Bij 
ons thuis was het niet anders.  
Mijn oudste broer kwam echt op visite bij mijn 
ouders en liet zich graag bedienen.  
Want hij was tenslotte de oudste. Ik weet niet 
of je daar tegenwoordig nog mee wegkomt. 
Tijden veranderen. 
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De gast die door Martha en Maria ontvangen 
wordt is wel Jezus zelf. Stel dat zowel Martha 
als Maria gingen rennen en  draven, dan zou 
er niemand aandacht voor Jezus hebben.  
Dat zou natuurlijk heel onbeleefd zijn. 
Toch gebeurt dat ons vaak. 
In parochies wordt soms trots gezegd: we 
hebben hier wel ruim honderd vrijwilligers,  
maar er komen nog geen 70 mensen naar de 
kerk. Ruim honderd mensen doen allemaal 
werkzaamheden in parochieverband, 
ongetwijfeld heel nuttig, en ze moeten er ook 
zijn, maar zo weinigen komen om te zitten aan 
de voeten van de Heer, zoals Maria. 
In onze snelle maatschappij vol afwisseling 
moeten we onze agenda bewaken.  
Soms is het goed er een kruis in te zetten. Dat 
kan een kruis zijn  om een dag leeg te laten  
en vrij te zijn of een kruis om aan te geven: Dit 
is mijn dag voor de HEER. 
Het komt er  zo gauw niet van: ik ben te druk, 
ik heb geen tijd, ik ren als een Martha heen en 
weer. 
Niet alleen Onze Lieve Heer kan erover klagen 
dat zijn kinderen geen tijd voor Hem hebben,  

ook menig ouder ziet tevergeefs naar een 
bezoekje uit; vooral voor oudere mensen die 
aan huis gebonden zijn, valt dat soms wel 
zwaar. 
Wij zijn in de viering hier in de kerk op bezoek 
bij de hemelse Vader. die Jezus zijn Zoon aan 
ons geeft als bron van genade en kracht voor 
ons leven. Toch zijn we niet altijd met onze 
gedachten bij dit bezoek. Soms gaan onze 
gedachten alle kanten uit als we bij Hem zijn.  
Wat zou het mooi zijn als wij hier in deze 
viering echt bij Hem op bezoek zijn. 
Maria zit aan de voeten van de Heer. Martha 
ergert zich al is ze ook met heel goed werk 
bezig en is ze daar heilig mee geworden. Op 29 
juli vierden we haar feestdag. 
Ach, misschien had Jezus niet op tijd zijn koffie 
gekregen als ze allemaal waren geweest als 
Maria. 
Maar wat zou het fijn zijn als wij van allebei 
zowel van Maria als van Martha wat in ons 
hadden. Dat er meer mensen waren  
die oog en hart hadden, tijd namen voor het 
wezenlijke, voor wat blijft, voor God, die hoge 
Gast. Amen. 
 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 24 juli 10.00:                       Zondag 31 juli 10.00:                       Zondag 7 augustus 10.00: 
Woord- en communieviering        Oecumenische viering                     Woord- en communieviering                         
Leo Fijen                                            Corrie van Es                                      An Kolfschoten 
                                                             en Isabella Goossens 
Samenzang                                        Samenzang                                         Samenzang 
 
Misintenties 24 juli: heer Nico Bak; heer Johannes van der Kaay; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; 
families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer Wim van Rijkom;  
ouders Stornebrink - Korrel 
Misintenties 31 juli: heer Theo Andringa; mevrouw Els van Stralen; heer Joop Uppelschoten 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
 

 

De volgende Weekbrief verschijnt in weekend 6 -7 augustus. 

http://www.marthamaria.nl/

