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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

‘Samen zingen om stil te worden’ bij 

Evensong zaterdag 26 november 17.00 uur in 

Sint Maartenskerk 

Mooier kan de Advent niet beginnen, zaterdag 

eind van de middag, in een dan al bijna 

verduisterde kerk van Sint Maarten. Met een 

projectkoor onder leiding van Peter Steijlen 

dat met brandende kaarsen het donker zal 

verlichten en zingend de Advent binnengaat. 

Met het mooiste Adventslied dat er bestaat: 

Rorate caeli. Zo gaan we zingend de tijd naar 

Kerstmis binnen, met een oproep tot de 

hemel: of het gerechtigheid kan dauwen of de 

regen van boven goedheid en licht kan 

brengen, juist in deze tijden. Na dit hemelse 

gezang wordt de eerste kaars voor de Advent 

ontstoken door één van de kosters. Daarna 

wordt Christus tegemoet gezongen, het lang 

verwachte licht in deze donkere tijden. En dat 

zingen gebeurt door een mix van koorleden 

uit Houten, Reeuwijk, Maarssen, De Bilt en 

Maartensdijk. Afgelopen zaterdag hebben ze 

geoefend en zongen ze de sterren van de 

hemel. En toch is dit geen concert, de Choral 

Evensong is liturgie, een viering van bidden en 

zingen, om het stil te laten worden in ons hart 

en om ruimte te maken voor Christus die niet 

meer ver weg is. Daarom is er ook een 

welkom, met een kruisteken, daarom staan de 

kerkdeuren open om zoveel mogelijk mensen 

een gastvrije ontvangst te bieden. Dat is ook 

de diepste bedoeling van deze Evensong: om 

gelovigen en ongelovigen, kerkgangers en 

zoekers, katholieken en protestanten, 

dorpelingen en streekbewoners te verbinden 

in mooie liederen en samen zingen. Want hoe 

goed het projectkoor ook is, hoe verstillend 

sommige liederen ook klinken, het is ook de 

bedoeling om samen te zingen en het licht van 

Kerstmis tegemoet te brullen. Er zitten vijf tot 

zes liederen tussen die uitnodigen tot 

samenzang. Zo kunnen allen die vanaf 16.30 

uur in de kerk komen hun hart ophalen en ook 

in de kerststemming komen.  

Groot compliment is er voor onze vrijwilligers 

die dit allemaal mogelijk maken: als helpers in 

logistiek, als regelaars voor koffie en 

dergelijke, als de kosters die vaak het 

onzichtbare werk doen, als digitale hulp voor 

teksten op de schermen. En wat te denken 

van alle vrijwilligers die afgelopen week de 

kerk in kerstsfeer hebben gebracht: zij hebben 

in een paar dagen de schaapsstal omgetoverd 

in een sfeervolle kerstkerk. Dankzij hun 

inspanningen is het licht zaterdagmiddag 

tastbaar, nodigt de kerststal uit om na te 

denken over de verschillende figuren in het 

kerstverhaal en kan het stil worden in ieders 

hart. Aarzel dus niet, kom zaterdagmiddag 

naar de kerk van Sint Maarten (de kerk is open 

vanaf 16.30 uur) en zing het licht in het duister 

van onze tijd tevoorschijn. Kom niet te laat, 

want het kan best druk worden. En ieder die 

op tijd is, zit dan klaar om mee te zingen met 

klassiekers als ‘Christ be our light’, ‘Song to 

the light’, Hark the glad sound’ en ‘Lo, He 

comes with clouds descending’. Na afloop is er 

koffie voor iedereen, want als er zo samen 

gezongen wordt is het fijn om even na te 

praten en na te genieten. 

Aan Tafel met Sint Maarten: succesvolle start 

met een lekkere maaltijd in een goede sfeer 

Er waren twintig gasten en medewerkenden 

aan twee gezellig gedekte tafels. Ida 

Oostveen, Diana van ’t Land, Yvonne Harbers 

en Mieke Burgers waren de kooksters van 

deze avond. Isabella Goossens zorgde voor de 
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tafelversiering en sloot de maaltijd af met een 

passend verhaal over Sint Maarten.  

De vrijwillige bijdragen dekten de gemaakte 

kosten, er blijft zelfs wat over om nog wat 

extra benodigdheden aan te schaffen. Zo is er 

veel hulde voor allen die het initiatief namen 

tot deze maaltijd. Want de kerk van Sint 

Maarten is zo een voorbeeld in het delen van 

gezelligheid en samen eten.  

 

 

 
 

Niet vergeten: volgende week zondag op 4 

december is er weer een tweede collecte 

In de maand december gebeurt er van alles in 

de kerk van Sint Maarten. Elke week komen er 

figuren in de kerststal bij. En iedere zondag 

zijn er nieuwe initiatieven rond de zondagse 

viering. Zo is er op 4 december een bijzondere 

viering rond de hoofdrolspelers uit de 

kerststal. Wees welkom allemaal, juist op deze 

zondag. Ook omdat kerkgangers zelf hun 

verhaal kunnen vertellen. Dat is het mooie van 

deze viering: de interactie tussen kerk en 

kerkgangers, naast de verrassende video’s via 

de schermen. Zo blijft deze eerste zondag van 

de maand een onderscheiden karakter 

houden dat bij veel mensen aanspreekt. En bij 

die belangstelling verdient de tweede collecte 

voor de landelijke Adventsactie extra 

aandacht. Vergeet 4 december dus niet extra 

geld mee te nemen naar de kerk. 

De collecte van afgelopen zondag voor het 

project van pastor Maurico Meneses in 

Colombia bracht 256.30 euro op: hulde aan 

iedereen. 

Na de viering op zondag is de 

Gerarduskalender te koop voor 9 euro. Een 

leuke scheurkalender om uzelf of een ander 

cadeau te doen!  

U kunt ook bellen met Monique Fijen als u een 

kalender wilt kopen: 213945.  

 

 

 

In verband met de Evensong is de kerk deze zaterdag niet geopend van 15-16 uur. 
Zaterdag 26 november 17.00:      Zondag 27 november 10.00:   Zondag 4 december 10.00: 
Choral Evensong                              Eucharistieviering                     Themaviering 
Leo Fijen                                            Pastor Jozef Wissink                 Isabella Goossens 
Projectkoor o.l.v.                             Samenzang                                 Familiekoor 
Peter Steijlen                                                                                          Collecte Adventsactie 
 
Misintenties 27 november: heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga; heer en 
mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; 
heer en mevrouw Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; heer en mevrouw Henk en  
Loes Spanjaart – Krösing; mevrouw Maria Smet-Strig  
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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