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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 
Inspirerend begin van Advent in kerk van Sint Maarten 
In deze tijd van evenementen ontkomt ook een dorpskerk er niet aan om het verschil te maken in de 
Advent. Dat gebeurt door een welbewuste keuze voor onderscheiden vieringen die de schaapsstal 
van Sint Maarten een thuisgevoel geven. Je mag welkom zijn in onze kerk, je komt thuis in een kerk 
die er heel sfeervol uitziet, je vergeet even de zorgen van alledag of legt die zorgen juist neer bij 
Maria of bij je overleden dierbaren. Je wordt opgetild door de verkondiging op zondag of door de 
ontroerend mooie uitvoering van de Evensong. Op zaterdagavond zaten er veel mensen in de goed 
gevulde kerk die van elders kwamen. Dat is ook de bedoeling van zo’n evenement: dat de deuren 
open gaan voor alle zoekers naar het licht, voor alle mensen die verlangen naar bemoediging in het 
duister van deze tijden. Op zaterdagavond waren er ook best veel mensen van onze 
geloofsgemeenschap van de partij. En het zegt veel over de betrokkenheid van onze leden dat de 
meesten op zondagochtend ook weer trouw naar de kerk komen. Sint Maarten deelt de schoonheid 
van de gezangen op zaterdagavond en viert de gemeenschap van trouwe kerkgangers op 
zondagochtend als Jozef Wissink zijn partij meezingt. In die zin hebben de zaterdagavond met de 
Evensong en de zondagochtend met Jozef Wissink veel mensen op de been gebracht. Mooier kan de 
Advent niet beginnen in een dorpskerk: met 300 kerkgangers verspreid over twee vieringen. Dat is 
een compliment waard aan alle leden van onze kerk maar ook aan alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Duizend keer dank. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wees welkom in de themaviering rond figuren in de kerststal op zondag 4 december om 10.00 uur 
Het volgende evenement staat alweer op ons allemaal te wachten, de volgende editie van een 
themaviering, met steeds weer verrassende intermezzo’s. Veel mensen hebben laten weten wie hun 
favoriete figuur in de kerststal is. Rondom die keuzes is deze viering samengesteld. En het mooie is 
dat iedere kerkganger daar een aandeel in heeft. Kom daarom op zondag naar deze themaviering die 
onze harten nog meer zal openen voor het wonder van God die ons leven komt delen. En geniet van 
alle spirituele verrassingen via de schermen. Want ook door de onverwachte verhalen van de 
kerkgangers zelf komt de geboorte van Christus dichterbij. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vergeet niet extra geld voor de Adventsactie op zondag  4 en zondag 18 december 
Klein geld is tegenwoordig schaars. Steeds meer mensen willen betalen met hun betaalkaart. Dat kan 
trouwens ook bij de collectes. Het staat prima aangegeven, ook in het liturgieboekje. Maar wie met 
gepast geld wil betalen, wordt vaak verrast door een tweede collecte. Daarom hierbij nog eens de 
oproep, juist in deze tijd van Advent: vergeet niet extra geld mee te nemen, want onze gaven zijn van 
harte welkom bij mensen die het minder goed hebben getroffen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Kerstspel voor en door de kinderen 

Op de dag voor kerst, 24 december, ’s middags om 16.00 uur, wordt het kerstspel gespeeld, voor en 

door de kinderen.  

De oefendagen zijn: maandag 12, vrijdag 16, maandag 19 december aansluitend aan de eindtijd 

van school (14.00 uur) en de generale repetitie is op 24 december 0m 09.30 uur.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Onze gedachten zijn bij de sterren in de hemel, onze naasten die ons ontvallen zijn  

Juist in deze tijd naar Kerstmis toe missen we onze dierbaren die zijn gestorven, soms kort geleden 

en soms wat langer geleden. Als er ooit een tijd is dat het gemis extra veel pijn doet, dan is het in 

deze weken naar Kerstmis toe. Overal schitteren de etalages van winkels, overal vertellen 

kerstbomen en kerstversiering dat deze weken een periode van gezelligheid in eigen kring zijn. En 

juist dan wordt het gemis gevoeld en is er de bijna fysieke pijn van de afwezigheid van je naasten. 

Daarom schreef geestelijk verzorger Marinus van den Berg een mooie tekst over de Ster. Natuurlijk is 

dat ook de ster van Bethlehem, maar net zo sterk de ster aan de hemel die verwijst naar hen die er 

niet meer zijn. Om te troosten en te bemoedigen, om de leegte te vullen en om zelf in het gemis 

gedragen te worden, deze woorden van Marinus van den Berg, ontleend aan het gebedenboek rond 

figuren uit de kerststal. 

De ster 

Een man die langs kwam op een kerstmarkt koos een hand gevouwen blauw beschilderde 

achthoekige ster. In het midden een glaasje om een waxinelichtje aan te steken. Een week eerder 

sprak hij voor ouders die een kind verloren door de dood. Hij dacht aan hen en schreef: 

Jij zou een schitterende ster worden 

Jij zou licht brengen waar duisternis is 

Jij zou liefde brengen in een kille wereld 

Jij had onze verwachtingen onbegrensd 

gemaakt 

Al die verwachtingen vielen als een baksteen 

Al onze verwachtingen vielen in duigen 

Al onze verwachtingen bleven onvervuld 

En toch schitter jij nog 

En toch leef jij nog 

En toch verwarm je ons nog 

die unieke onvolmaakte mens 

naar wie je blijft uitzien 

ook in donkere nachten 

ook in moeilijke tijden 

Ook een ster ver weg blijft licht geven 

Er zijn mensen die je niet wilt vergeten 

Er zijn mensen die je niet kunt vergeten 

Er zijn mensen die altijd blijven… 

Er zijn veel schitterende mensen die je 

steeds weer mist…… 

Voor al die mensen deze unieke ster…. 

 

Marinus van den Berg 

 

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 10.30 UUR EUCHARISTIEVIERING MET PASTOOR JOACHIM SKIBA. 
AANSLUITEND KOFFIE EN EEN EENVOUDIGE LUNCH 

 

 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 4 december 10.00:          Woensdag 7 december 10.30:     Zondag 11 december 11.00: 
Themaviering                                  Eucharistieviering                          Eucharistieviering 
Isabella Goosens                            Pastoor Joachim Skiba                  Pastoor Joachim Skiba 
Familiekoor                                     Samenzang                                      Samenzang 
Collecte Adventsactie                                                                               
Misintenties 4 december: ouders De Groot – Gijsberts; heer Huib Mekel;  
ouders Kees en Lucy Thijs; heer Joop Uppelschoten 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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