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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Groot feest bij laatste keer familiekoor met Gijsbert van der Linden 

Er zijn van die zondagen die niet meer uit je hart en je kerkgang zullen gaan: dat geldt zeker voor die 

laatste zondag met Gijsbert van der Linden als dirigent/organist met het Familiekoor dat ook wel de 

Sterren van Sint Maarten wordt genoemd en dat voor deze keer bij verrassing werd gecompleteerd 

met de Sterretjes van Sint Maarten vanaf 2003. Ze waren er bijna allemaal en hadden plaatsgenomen 

in het koor achter de Sterren van Sint Maarten ofwel het Familiekoor. En toen Gijsbert van deze 

verrassing nog maar net bekomen was, liepen zijn dochters en de kinderen van Diana met aanhang 

de kerk binnen. Dat emotioneerde Gijsbert zichtbaar, net als de aanwezigheid van Gerard de Wit. Zo 

maakten we ons op voor een mooie ode aan het koor en aan Gijsbert. Iedereen kreeg in een goed 

gevulde kerk een mooie uitleg van Gijsbert zelf: februari als de mooiste maand van het jaar met 

uitzicht op het voorjaar en met oog voor lichtpuntjes. Die waren heel tastbaar met koorleden van 

jong en oud die hem toespraken in snelle video’s. “Mag ik dan bij jou”, zong Vivian ooit met Gijsbert. 

Daarmee vertolkte ze wat iedereen af en toe wil: mag ik dan bij jou goede Gijsbert. Pastor Gerard de 

Wit voelde dat goed aan door te refereren aan de zegen die hij ooit in 2000 aan Gijsbert en Diana gaf 

en die hij nu zingend herhaalde terwijl Gijsbert snel achter het orgel kroop. De uitsmijter was voor 

Tineke Schouten als Bep Lachebek die Gijsbert uitnodigde voor haar show “Dubbel”. Alle koorleden 

pakten daarna nog uit met een heerlijk meezinger: “God is een werkwoord”. In De Mantel pakte 

Gijsbert zijn accordeon erbij en maakte zo mogelijk dat er massaal liederen werden gezongen. Zo 

kwamen de jeugdkampen tot leven. Met een lach. En dat was mooi want er waren al genoeg tranen 

geplengd in de viering.

Dankwoord van Gijsbert van der Linden 

Afgelopen zondagochtend ging ik zoals altijd naar de kerk voor weer een Themaviering. 

Natuurlijk verwachtte ik wel wat aandacht voor het feit dat het het laatste optreden van het 

Familiekoor was. 

En dat daarmee ook een einde zou komen aan mijn 22 jarige begeleiding van Kinderkoor en 

Familiekoor. 

Maar wat er die ochtend gebeurde had ik echt nooit verwacht! 

 

Daarom veel dank! Dank aan het Sterrenkoor voor het al die jaren met veel enthousiasme instuderen 

en zingen van liederen. 

Dank aan de inmiddels geweldig opgegroeide Sterretjes, die de moeite hadden genomen om erbij te 

zijn en veel plezier binnen brachten. 

Dank aan de kinderen van Diana en mij, die ook naar de kerk waren gekomen, samen met enkele 

kleinkinderen. 

Dank aan de lieve mensen die een filmpje hebben ingesproken, en aan de mensen die de 

schermpresentatie aanpasten 

Dank aan Gerard de Wit voor zijn aanwezigheid en de zegenbede. 
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Dank aan iedereen die in de kerk en later in de Mantel zo enthousiast meedeed. 

Dank voor de kampvuurliedjes. 

Dank aan Jos en Leo, die alles hebben aangestuurd. 

 

We zullen in deze kerk gewoon doorgaan met zingen. 

En ik zal gewoon doorgaan met piano en orgel spelen. 

Maar deze prachtige ochtend, met véél uitzicht op voorjaar, zullen we ons altijd blijven herinneren. 

 

Tot ziens! 

Gijsbert van der Linden 

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

Wonderbaarlijk mooi bedrag aan toezeggingen bij Kerkbalans 

De wonderen zijn nog steeds de wereld niet uit. Want hoe is het anders te verklaren dat er op dit 

moment maar liefst 39.000 euro aan toezeggingen binnen is voor Kerkbalans. In het besef dat we 

elke jaar leden door overlijden verliezen, is het onvoorstelbaar dat we dit bedrag bij elkaar krijgen. 

Iedereen zoveel dank, namens Jos van Cleef, Loek Fonkert, Anneke Kemp en Kees Baas.  

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

Lezing pastoor Joachim Skiba over zijn pelgrimage naar Santiago de Compostella 

Op donderdagavond 9 maart om 20:00 uur a.s. zal pastoor Joachim Skiba, in De Sleutel in Soest 
Steenhoffstraat 41, een lezing geven over zijn camino naar Santiago de Compostella.  
Aan de hand van zijn gemaakte foto’s en verhalen zult u een bijzondere inkijk krijgen in zijn camino.  
U bent van harte welkom! 
 

 

 

 
Zondag 12 februari 11.00 uur:                                           Zondag 19 februari 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                                 Woord- en communieviering 
Pastoor Joachim Skiba                                                         Anton Sonderman 
Samenzang                                                                             Maartenskoor 
 
Misintenties 12 februari: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer en mevrouw Max en Trees Joosten 
– Thomas; heer Johannes van der Kaay; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Dirk Klaarenbeek; 
heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; ouders Stornebrink - Korrel 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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