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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Komt allen naar de viering op Aswoensdag 

Als er ooit een tijd is dat we geconfronteerd 

worden met de sterfelijkheid van ons leven, 

dan is het wel in deze tijd van oorlog en 

aardbevingen, van armoede en polarisatie. We 

zien het sterven om ons heen, we komen nog 

maar net uit de tijd van corona, we ervaren 

meer dan ooit dat wij mensen van de dag zijn. 

Daarom is het begin van de 40-dagentijd er 

voor ons: om de sterfelijkheid op ons 

voorhoofd te tekenen maar ook om erop te 

vertrouwen dat dit niet het einde is en dat er 

leven is door de dood heen. Kom daarom 

woensdag 22 februari om 19.00 uur naar de 

kerk van Sint Maarten, want daar vieren we 

het begin van de 40-dagentijd. In het kruisje 

met de as, gezegend door Jozef Wissink, met 

het symbolisch verbranden van een 

palmpasentakje, met liederen en gebeden die 

ons troosten. Als we straks met Pasen het 

Licht van de wereld willen vieren, dan beleven 

we dat met meer vreugde als we ook dat 

askruisje hebben gekregen. 

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

Collecte voor slachtoffers aardbeving in 

Turkije en Syrië 

De zware aardbevingen in de Turks-Syrische 

grensregio hebben inmiddels aan ruim 40.000 

mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 

100.000 gewonden gevallen. Het Aartsbisdom 

Utrecht roept de parochies op om in het 

weekend van 18-19 februari te collecteren 

voor deze ramp. De opbrengst gaat via de 

bisschoppelijke Vastenactie direct naar de 

caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter 

plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet. 

Mgr. Woorts (bisschopreferent voor de 

interreligieuze dialoog) heeft namens de 

Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog 

medeleven betoond met de Islamitische 

Stichting Nederland. 

Parochies die meedoen, maar ook individuele 

giftgevers kunnen hun bijdrage via het 

volgende rekeningnummer beschikbaar 

stellen: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving. 
--------------------------------------------------------------  
Vastenactie 2023 in onze kerk 
In deze vastenperiode vindt er op drie 
zondagen, naast de collecte voor onze eigen 
geloofsgemeenschap, een tweede collecte 
plaats. 
Zo zal er op zondag 26 februari en zondag 26 
maart een tweede collecte zijn die bestemd is 
voor een goed doel dichtbij huis. En dat is dit 
jaar het Thomashuis Maartensdijk. 
Zij hebben plannen om hun tuin meer aan te 
passen aan de behoefte van de bewoners. Het 
Thomashuis bestaat al sinds 2009. Nu hun 
bewoners ouder worden voldoet de huidige 
tuin niet meer aan hun veranderde behoeftes 
en uitdagingen. Het tuinproject zal door 
middel van sponsorgelden gerealiseerd gaan 
worden. In de kerk zal een projectbord staan 
met gegevens, zodat u ook een idee krijgt, hoe 
en wat hiervoor nodig is. 
 Op zondag 12 maart is er een tweede collecte 
voor de bisschoppelijke vastenactie,  die zich 
jaarlijks richt op projecten voor vluchtelingen, 
ontheemden en of migranten, die door 
geweld, oorlog of natuurrampen moeten 
vluchten. 
Er staat nu een project in Zuid Soedan 
centraal. Onze bijdrage helpt om mensen te 
trainen in landbouw en veeteeltmethoden om 
voldoende en gevarieerd voedsel voor hun 
familie te hebben en voldoende zaaigoed over 
te houden voor het volgende seizoen. 
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Gebedenboek voor tijd van Vasten en Pasen 
Ook voor deze Vastentijd is er weer een nieuw 
gebedenboek beschikbaar. Met medewerking 
van alle Nederlandse bisschoppen en 
vrouwelijke religieuzen uit de verschillende 
bisdommen. Ontroerend zijn de meditaties en 
gebeden van Jan Liesen en Harrie Smeets, de 
bisschoppen van Breda en Roermond die 
allebei ernstig ziek en niet weten hoeveel tijd 
van leven zij nog zullen hebben. Hun teksten 
over sterfelijkheid en angst zijn werkelijk uit 
hun eigen kwetsbare leven gegrepen en 
appelleren daarom aan de woestijn die de tijd 
van vasten ook is. En wat te denken van de 
tekst van priorin Maria Magdalena van Bussel 
die zij schreef rond het sterven van haar 

moeder en die een gebed is bij de dag van de 
sterfelijkheid, Aswoensdag. Maar ook de 
voormalige abdis van Koningsoord, het 
klooster van de trappistinnen in Oosterbeek, 
raakt ieders hart. Zij kwam na haar tijd als 
abdis in een leegte terecht die grenzeloos is 
en die doet denken aan de tocht door de 
woestijn. Daar heeft ze prachtige gebeden 
over geschreven die van toepassing zijn op 
ieders leven. Na de viering van komende 
zondag liggen deze gebedenboeken achterin. 
Dit keer zijn ze niet gratis. Er ligt ook een 
mandje bij. Ieder die een gebedenboek wil 
meenemen wordt gevraagd vijf euro in  dat 
mandje te deponeren.  

 

Donderdag 2 maart bent u weer welkom aan 

de Open Tafel van Sint Maarten. Deze keer 

staat de maaltijd in het teken van de Lente.  

Opgeven kan tot en met zondag 26 februari op 

telefoonnummer 06-83076407. 

Vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van 5 

euro. De Mantel gaat open om 17.45 uur,  

we gaan om 18.00 uur eten.  

 

 

 

 
Zondag 19 februari 10.00:          Woensdag 22 februari 19.00:       Zondag 26 februari 10.00: 
Woord- en communieviering     Gebedsviering                                 Eucharistieviering 
Leo Fijen                                         An Kolfschoten en Leo Fijen         Pastor Jozef Wissink 
Maartenskoor                               Samenzang                                       Samenzang 
Tweede collecte                                                                                       Tweede collecte 
 
Misintenties 19 februari: mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Cees Miltenburg; mevrouw 
Rian Oorthuizen – Keijzer; heer Wim van Rijkom; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en 
Marie-José Janssen - Zuidberg 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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