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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Cees Miltenburg op 87-jarige leeftijd overleden, maandag 1 augustus 14.00 uur uitvaart 

Na een ziekbed van twee jaar is Cees Miltenburg op 25 juli in de middag overleden. Thuis, in zijn 

eigen bed, aan een dubbele hartaanval, nadat hij zondag 24 juli al een eerste hartaanval had 

gekregen. Zo kwam een einde aan het leven van bescheiden mens die altijd en overal zijn steentje 

heeft bijgedragen. Eerstens thuis, in zijn gezin, met twee dochters Esther en Manon en vijf 

kleinkinderen, met altijd zijn vrouw Ria aan zijn zijde. Eerst vanaf 29 oktober 1962 – de datum van 

het huwelijk – aan de Bernhardlaan, later aan de Kometenlaan. Daar kon hij met vrouw en dochters 

leven het motto dat al zijn ouderlijk huis in Schalkwijk sierde – Samen Sterk. Dat motto zegt veel over 

zijn herkomst als vierde kind in een katholiek gezin, maar die woorden blijven tot op de dag van 

vandaag de spreuk voor zijn leven. Want samen met Ria, de kinderen en kleinkinderen heeft Cees zijn 

ziekbed gedragen, Samen Sterk in de kwetsbaarheid van zijn vermoeide lichaam. 

Mens van het eerste uur 

Cees Miltenburg heeft zijn talenten ruimschoots laten zien, in zijn beroep als projectleider op de 

tekenkamer van een architectenbureau, als vrijwilliger voor onderhoud bij kerk en sportvereniging, 

als klusser thuis aan de Kometenlaan. Cees Miltenburg is juist door zijn bescheidenheid overal en 

nergens zeer gewaardeerd. Want hij leefde niet voor zichzelf, maar voor anderen. In die zin was hij 

een voorbeeld thuis, maar ook in de kerk. Hij was en is een man van het eerste uur. Op foto’s van het 

kerkelijk leven in Maartensdijk schittert de jonge Cees naast vader Kemp en andere bestuursleden. 

Zo is hij een voorbeeld en voortrekker geweest, als koster, collectant en secretaris van het 

kerkbestuur in Maartensdijk. Zonder Cees zou er hier geen bloeiend kerkelijk leven zijn geweest. 

Daarvoor zijn we hem veel, heel veel dank verschuldigd, als geloofsgemeenschap van Sint Maarten. 

Zoals er meer plekken zijn die Cees dezer dagen zullen eren om zijn vele en onbaatzuchtige werk: bij 

de tennisvereniging, de Zonnebloem en de buurt. Hij stond altijd klaar en leefde zo ook buitenshuis 

het motto van zijn ouderlijk huis maar ook dat van zijn leven aan de Kometenlaan: Samen Sterk. 

Cees Miltenburg was erbij toen mgr. Van Straelen als bouwpastoor een kerk ging bouwen. Zijn 

kinderen zijn gedoopt in de OLV te Bilthoven, omdat er in Maartensdijk geen officiële parochie was. 

Cees en Ria deelden geloof en leven voor iedereen zichtbaar 

Zijn vrouw Ria was de grote steunpilaar achter Cees, ook in gelovige zaken. Want zij bereidde 

kinderen voor op eerste communie en vormsel. Zoals ze toen samen hun geloof deelden voor 

iedereen zichtbaar, zo hebben Cees en Ria dat tot zijn laatste adem gedaan. In gelovige overgave, in 

onderlinge trouw, liefde en betrokkenheid. Meer dan twee jaar lang was Ria er op zijn ziekbed voor 

Cees, meer dan twee jaar lang leefde hij van de zorg en liefde van kinderen, kleinkinderen en 

echtgenote. Na de ziekenzegen twee jaar geleden is Cees nog twee keer in de kerk geweest, bij een 

midweekse eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba. Op zijn ziekbed werd hij gedragen door de 

zorg van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen maar ook door de communie die iedere twee weken 

bij hem thuis bezorgd werd. Cees was daarin geen mens van grote woorden, hij beleefde de kracht 

van de communie in stilte. Zo is hij ook gestorven, in stilte. Met Christus die hem droeg. Wij zullen 

hem zeer missen en bidden hem toe dat hij mag leven bij God. Wij willen hem danken voor zijn 

enorme inzet en trouw. En wij wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
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Maandag 1 augustus in kerk van Sint Maarten uitvaart om 14.00 uur  

De uitvaart is maandag 1 augustus in onze kerk om 14.00 uur. Ieder die Cees vaarwel wil zeggen is 

dan van harte welkom, ieder die Cees wil bedanken voor alles wat hij voor onze kerk heeft gedaan is 

hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn in onze kerk. De crematie zal plaatsvinden in Den en Rust, om 

16.15 uur. Daar is ook gelegenheid tot condoleren. 

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

ONZE VADER – JOODSE ACHTERGRONDEN BIJ GEBED DAT CHRISTUS ONS LEERDE 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Gods Naam is een opdracht voor ieder van ons: liefde tot God en liefde tot naaste 

Uw Naam worde geheiligd 

Heiligen doe je niet in je eentje, maar als gemeenschap, met woorden en daden 

Uw Rijk kome 

Laat God koning zijn ook hier op aarde, geen visioen voor straks maar voor vandaag 

Uw Wil geschiede 

Doe Gods wil als jouw wil: zieken bezoeken, kinderen voeden, vluchtelingen helpen 

Op aarde zoals in de hemel 

Hemel kan niet zonder de aarde, anders wordt ons geloof luchtfietserij  

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Wie brood deelt is een gezegend mens, ook het brood dat in woorden als onderwijs tot ons komt 

En vergeef ons onze schulden 

Wie berouw heeft en om vergeving vraagt, zet de eerste stap naar omkeer in zichzelf 

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

Wie zelf leeft van de genade van God, kan niet anders dan die barmhartigheid schenken aan de 

naaste. En daarmee de wereld een teken geven: niet wie heeft de schuld, maar wie verlangt de 

bevrijdende vergeving? Dat is omkeer, volgens rabbijnen de ziel van de schepping. 

En breng ons niet in beproeving 

Geen mens ontkomt aan beproeving, we kunnen hoogstens bidden om niet te vaak in de macht van 

de beproeving te raken 

Maar verlos ons van het kwade  

Zijn we bereid net als Christus te sterven om onze naaste te bevrijden? 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 31 juli 10.00 uur:        Zondag 7 augustus 10.00 uur:      Zondag 14 augustus 10.00 uur: 
Oecumenische viering             Woord- en communieviering        Woord – en communieviering                        
Corrie van Es                              An Kolfschoten                                 Anton Sonderman 
en Isabella Goossens                Samenzang                                       Samenzang 
Samenzang                                                                                                               
Misintenties 31 juli: heer Theo Andringa; mevrouw Els van Stralen; heer Joop Uppelschoten 
Misintenties 7 augustus: mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; ouders De Groot – Gijsberts; heer 
Ad Herremans; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Pierre Römers; heer en mevrouw Tom 
en Josje Veringa en familie; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
 

 

Woensdag 17 augustus 10.30 uur Eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba.  

Aansluitend koffie en een broodje. 

De volgende Weekbrief verschijnt in weekend 13-14 augustus 
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