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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vruchtbare vergadering Locatieraad en 

Pastoraatsgroep met Parochiebestuur 

Afgelopen donderdag waren van het 

parochiebestuur de vice-voorzitter, Margriet 

Nota, en de secretaris, Ellen Schoorl, aanwezig 

bij de vergadering van locatieraad en 

pastoraatgroep. De agenda werd afgewerkt 

zoals dat steeds gebeurt, onder deskundige 

leiding van Jos van Cleef, in aanwezigheid van 

de leden Piet Geurtsen, Joop Kemp, Corry 

Bosman, Lia Thijs, Kees van Rooijen, Ineke 

Geurtsen en Leo Fijen. Afwezig met bericht 

van verhindering waren Sonja Cornelissen, 

Jellie Klaver en Astrid Joosten. Het volgen van 

de gewone agenda gebeurde om Margriet 

Nota en Ellen Schoorl een goede indruk te 

geven van het reilen en zeilen van onze locatie 

Sint Maarten. De bestuursleden van Martha 

en Maria complimenteerden ons met de 

vitaliteit, creativiteit en betrokkenheid van 

Sint Maarten. Ze waren onder de indruk van 

de initiatieven, ook weer naar de maand 

december en begin januari toe. Ze keken hun 

ogen uit hoe nu al de voorbereiding voor 

Kerkbalans ter hand wordt genomen. En ze 

complimenteerden Sint Maarten met de 

financieel gezonde huishouding. Dat is knap in 

een tijd dat kerken zuchten en steunen onder 

de energiecrisis en de inflatie. Maar Sint 

Maarten is financieel gezond en had al eerder 

besloten om zuiniger met licht, water, gas en 

elektriciteit om te gaan. Dat is nu een 

voordeel in deze zware tijden voor veel 

kerken.  

Waar veel kerken zorgen om de toekomst 

hebben, hoeven wij als Sint Maarten die op 

korte termijn nog niet te hebben. Want het 

kerkbezoek is stabiel en positief te noemen 

met gemiddeld 60 tot 70 kerkgangers. De 

bestuursleden van onze parochie zagen met 

eigen ogen hoe De Mantel is opgeknapt en 

hoorden met waarderende oren dat er vrijdag 

nieuwe gordijnen zouden worden 

opgehangen. Ze waren erbij toen de foto’s 

voor de kerstgroet aan alle leden van Sint 

Maarten werden geselecteerd. En ze wilden 

alles weten over de huiskerk die alweer voor 

het derde jaar functioneert in kleine groepen 

die door de week bij elkaar komen en zo de 

gemeenschap levend houden. Sint Maarten 

bruist nog steeds, concludeerden Margriet 

Nota en Ellen Schoorl. Ze bedankten voor de 

hartelijke ontvangst en drukten ons nog eens 

op ons hart dat onze kerk er goed voor staat. 

Sint Maarten weer op landelijke televisie op 

Nieuwjaarsdag 

Bij het bezoek van Margriet Nota en Ellen 

Schoorl kwam ook ter sprake hoe Sint 

Maarten er wil zijn voor iedereen in de 

periode van de Advent en Kerstmis. Vanaf de 

eerste zaterdag in de Advent is het raak: dan is 

er om 17.00 uur de Evensong. Zegt dat voort, 

zalige Engelstalige klassiekers worden 

gezongen door een projectkoor onder leiding 

van Peter Steijlen. Het licht van de Advent 

wordt in deze viering op zaterdag 26 

november om 17.00 uur ontstoken. Komt 

allen naar deze sfeervolle opening van de 

Advent. Een week later wordt in een 

themaviering de kerststal in het hart van de 

samenkomst geplaatst. Het draait dan om die 

ene vraag: wie is uw favoriete figuur in de 

kerststal. Op 11 december gaat pastoor 

Joachim Skiba, voor het eerst na zijn 

pelgrimage naar Santiago de Compostella, 

weer bij ons voor.  Hij zal dan alle 

meegebrachte beeldjes van Jezus in de kribbe 
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zegenen. Tenslotte is er het Goylants 

Kamerkoor op de vierde zondag van de 

Advent, met Lessons and Carols. De maandag 

daarop is er de populaire Volkskerstzang in 

onze kerk, ook van harte aanbevolen. Alsof dit 

nog niet genoeg is: in de Advent komen alle 

groepen van de Martin Luther Kingschool drie 

keer naar onze kerk om op 22 december het 

grote kerstfeest in onze kerk te vieren met 

hun ouders. Dat zijn waardevolle momenten: 

de verbinding tussen school en kerk. Die is er 

ook op 24 december om 16.00 uur met het 

traditionele kerstspel voor de kinderen, met 

muzikale begeleiding door Gijsbert van der 

Linden. In de nacht van Kerstmis is het woord 

aan An Kolfschoten, Anton Sonderman en Leo 

Fijen. Op eerste kerstdag is het weer feest, 

want dan is Jozef Wissink onze voorganger. Op 

tweede kerstdag is er in De Mantel een Kerst-

Inn, voor allen die behoefte hebben aan koffie 

met een praatje. Op oudjaarsdag is er een 

gebedsviering om het jaar af te sluiten. Het 

nieuwe jaar begint spetterend met een 

eucharistieviering op de landelijke televisie. 

Mauricio Meneses is dan de voorganger, Elske 

te Lindert is de cantrix, wij allen zorgen er 

weer voor dat onze kerk goed gevuld is en zo 

de tv-kijkers het gevoel geeft dat onze kerk 

van Sint Maarten er voor iedereen is, 

kerkganger of geen kerkganger. Die 

gastvrijheid is tekenend voor de kerk van Sint 

Maarten. Op 8 januari is de 

nieuwjaarsreceptie, na andermaal een 

eucharistieviering. We hopen dat velen op 

deze vieringen zullen afkomen en zo bezield 

de Kersttijd en het begin van het nieuwe jaar 

zullen ervaren. Wees welkom en zegt het 

voort.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Een nieuw initiatief in de Sint Maartenskerk:  Aan tafel bij Sint Maarten 
Vanaf november gaan we twee-maandelijks, op de tweede donderdag van de maand, een maaltijd 
verzorgen voor mensen die het gezellig vinden om samen te eten. Ieder is welkom in De Mantel. 
De  eerste keer zal zijn op donderdagavond 17 november. Vanaf kwart voor 6 is de deur van De 
Mantel open, en om klokslag 6 uur gaan we eten. 
Vooraf opgeven is noodzakelijk in verband met inkopen. Dit kan vóór 14 november 2022, op het 
telefoonnummer van de Sint Maartenskerk: 06 – 83076407. 
Een vrijwillige bijdrage is welkom, met een richtprijs van € 5,-    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kleine verkoping 
Na de renovatie van de Mantel zijn er wat spullen overgebleven, waarover besloten is om ze niet 
meer op te hangen of neer te zetten in de Mantel of elders. 
Deze worden zondag 13 november te koop aangeboden tijdens het koffiedrinken in De Mantel. 
Neem gerust een kijkje op de tafel die er dan staat. 
 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 13 november 11.00 uur:                                 Zondag 20 november 10.00 uur 
Eucharistieviering                                                           Woord- en communieviering 
Pastor Mauricio Meneses                                             An Kolfschoten 
Samenzang                                                                       Samenzang 
 
Misintenties 13 november: pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur; frater 
Bruno Peters; mgr. Van Straelen; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; mevrouw Ria Kemp – 
Berntzen; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; ouders Stornebrink - Korrel 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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