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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Pim Bolck (82) overleden, redacteur van de 

Maartenskoerier en betrokken kerkganger 

De laatste tijd was Pim Bolck niet vaak in de 

kerk vanwege zijn kwetsbare gezondheid. 

Daarom overviel het droevige nieuws van zijn 

dood velen. Want wie kende hem niet? De 

ijverige, betrokken en altijd goed gemutste 

redacteur van ons kerkblad, de man die het 

liefst zelf in beweging was om hard te lopen, 

te tennissen en te voetballen, maar ook de 

sportfanaat die alles zag en bijhield wat met 

topsport te maken had. Maar bovenal was hij 

de zorgzame, geliefde en trouwe echtgenoot, 

vader, grootvader van zijn vrouw Marijke, zijn 

kinderen Marjon, Brenda en Rick, zijn 

kleinkinderen Emma, Femke, Amy en Vera. 

Die Pim Bolck overleed in de nacht van 

zaterdag op zondag 26 februari, op 82-jarige 

leeftijd. En daarmee kwam een einde aan het 

leven van een mens die velen zullen missen, 

op de eerste plaats zijn vrouw en het gezin. 

Maar ook onze geloofsgemeenschap, de 

tennisvereniging en de voetbalvereniging, ze 

zullen hem missen, want Pim Bolck was een 

markante en karakteristieke man. Als jij hem 

niet zag, dan begon hij wel tegen jou te 

praten. Want hij hield van het leven en leefde 

dat met grote overgave, vanaf zijn vroegste 

jeugd die begon in Arnhem, een vervolg kreeg 

in Hilversum en een prachtige climax beleefde 

in Maartensdijk. Daar woonde hij eerst in de 

Patrijslaan. En zo zag hij de kerk van Sint 

Maarten gebouwd worden. Pim Bolck was met 

zijn vrouw één van de eerste kerkgangers. Hij 

bleef in de schaapsstal van Sint Maarten, tot 

aan zijn laatste adem. Het zegt veel over de 

trouw die hij voorleefde. Met die trouw en 

overgave heeft hij ons allemaal voorgedaan 

dat vertrouwen in God vooral in daden tot 

uiting kan komen. Hij kon zich geven aan de 

ander en aan zijn gezin, hij deed alles met 

onvoorwaardelijke bezieling, hij was geen 

mens van 90% maar een man van 200%. En 

daarin liet hij zonder woorden zien hoe je 

gedragen kunt worden door God zelf. In je 

relatie, want Marijke was al in de buurt bij de 

eerste communie in 1948 en Marijke zou altijd 

zijn liefde en maatje blijven. Ook in die 

verbondenheid was het geloof nooit ver weg, 

noch bij het huwelijk in de Willibrordkerk van 

Hilversum, evenmin bij de trouwe kerkgang 

samen, ook niet bij tegenslagen in de familie. 

Die zijn er meer dan eens geweest. Pim leerde 

omgaan met beproevingen en werd zelf het 

meest op de proef gesteld na een scheur in 

zijn aorta. Hij keek de dood in de ogen, op 57-

jarige leeftijd. Maar hij overleefde, nam 

afscheid van zijn werk en werd vrijwilliger voor 

ons kerkblad oude stijl. Pietje precies, noemde 

Marijke hem. Want hij nam de tijd om alle 

kopij door te nemen en liet geen komma of 

punt ongemoeid. Met dit vrijwilligerswerk gaf 

hij extra betekenis aan zijn gelovige leven en 

leerde hij uit de verhalen die hij corrigeerde 

dat niemand de perfecte regie in het leven 

heeft. Dat heeft hij zelf ervaren in meer 

fysieke tegenslag, maar meer nog in de 

kwetsbaarheid van zijn laatste levensfase. Hij 

moest veel moeite doen om met zijn precisie 

de grip op het leven vast te houden, juist als je 

geheugen je steeds meer in de steek laat. Pim 

zou Pim niet zijn als hij deze moeilijke tijd als 

een trouwe mens heeft volbracht. Met de 

altijd aanwezige steun van zijn vrouw en 

kinderen, van de buurt ook. Maar ook met de 

hulp van zijn sportvrienden. Die hebben hem 

tot het laatst gegund om bij de sport 
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betrokken te blijven. Met die verbondenheid 

van vrienden en gezin is Pim gestorven. We 

zullen hem missen en wensen en bidden zijn 

vrouw, kinderen en kleinkinderen toe dat ze 

door de dood heen verbonden blijven met 

Pim. Dat hij mag rusten in de eeuwige vrede 

bij God. Die laatste rustplaats is naast de 

tennisbanen en het voetbalveld. Zelfs in de 

dood is de sport nooit ver weg. 

Derde maaltijd in De Mantel weer een groot 

succes 

Donderdagavond 2 maart deed de 

geloofsgemeenschap van Sint Maarten weer 

van zich spreken. Want maar liefst 22 mensen 

en vier gastdames zaten aan lange tafels om 

te genieten van een maaltijd die door Isabella 

Goossens, Mieke Burgers en Ida Oostveen was 

bereid en die zeer in de smaak viel. Dat eten is 

trouwens een instrument of een handvat om 

de verbondenheid tussen onze leden te 

versterken en te bevestigen. Want deze 

maaltijden eens in de twee maanden zijn ook 

en vooral een moment om elkaar te 

ontmoeten en bij te praten. Dat lukte 

voortreffelijk. En daarom is dit initiatief van 

Isabella, Mieke en Ida een schot in de roos. 

Want Sint Maarten leerde ons te delen, 

Isabella, Mieke en Ida doen het hem graag na. 

En over een paar maanden is er een nieuwe 

maaltijd. Iedereen is van harte welkom. 

Ouderenviering met Joachim Skiba weer een 

mooie ochtend 

In de luwte van de weekdagen gebeuren in 

onze geloofsgemeenschap de mooiste dingen. 

Zoals de maaltijd op donderdagavond 2 maart. 

Maar laten we ook niet vergeten de viering op 

woensdag 1 maart. Met een bevlogen pastoor 

Joachim Skiba die improviseerde in zijn 

woordje tot de ouderen en daarin het hart van 

iedereen raakte. Als onze pastoor voor de 

vuist weg preekt, wordt pas duidelijk hoe 

origineel en humorvol hij is. Geloven wordt 

dan een avontuur dat voor iedereen is 

weggelegd, zeker als er na afloop broodjes en 

andere lekkernijen zijn.    

De eerstvolgende woensdagviering is op  7 

juni.

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

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 5 maart 10.00 uur:                                         Zondag 12 maart 11.00 uur: 
Themaviering                                                                Eucharistieviering 
Isabella Goossens en Gea Lenssinck                         Pastor Gé Nijland 
Samenzang                                                                     Samenzang 
 
Misintenties zondag 5 maart: heren Frans Smet en Frans Cornelus Smet; de heer Pim Bolck; 
mevrouw Corry Bongenaar; ouders De Groot – Gijsberts; heer Ad Herremans; heer en mevrouw 
Max en Trees Joosten – Thomas; heer en mevrouw Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; mevrouw 
Els van Stralen; mevrouw Tiny van Stralen - Oudejans 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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