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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Afscheid Pim Bolck in kerk van Sint Maarten als een waardig eerbetoon 

In aanwezigheid van veel mensen – familie, vrienden, buurtgenoten, leden van de tennisvereniging e 

van onze eigen geloofsgemeenschap – is vrijdag 3 maart afscheid genomen van Pim Bolck. Met 

liederen die zijn vrouw zelf had uitgekozen (Vernieuw Gij mij o Eeuwig Licht, Wij zoeken U als wij 

samenkomen, Een mens te zijn op aarde, De steppe zal bloeien) en die het Maartenskoor onder 

begeleiding van Gijsbert van der Linden voortreffelijk zong, net als die gevoelige versie van het Ave 

Maria door Jetten. Toen gingen zijn vrouw Marijke en de kinderen Marjon, Brenda en Rick naar het 

Memoriale om daar de naam van haar echtgenoot en hun vader neer te leggen. Dat was een 

bijzonder moment omdat dit ritueel zo goed uitdrukt dat wij in de verbondenheid met God een 

gemeenschap van levenden en doden zijn. Allen die overleden zijn, horen erbij en vormen samen 

met de levenden één geloofsgemeenschap. Dat werd ook op een ander moment in de uitvaart 

ontroerend uitgedrukt door echtgenote Marijke. Zij wilde knielen op de bidstoel bij Maria, de stoel 

uit de Willibrordkerk in Hilversum, de stoel ook waar ze samen met Pim 56 jaar geleden had geknield 

op hun trouwdag. Dat knielen bij Maria betekende veel voor Marijke: zo toonde ze haar 

dankbaarheid naar Maria voor 56 rijke jaren en zo was de cirkel van het leven ook rond. Zo kan elk 

object een gevoelig ritueel worden omdat herinneringen bepalen hoe verleden en heden 

samenkomen in de bidstoel. Zo was Pim dichtbij op het moment dat Marijke daar een kaarsje ging 

opsteken en het koor van Sint Maarten het lied Jerusalaim zong. Diezelfde Marijke deed nog iets 

bijzonders: ze nam zelf het woord en liet daarmee blijken hoe haar leven van jongs af aan gelijk op 

liep met dat van Pim. Dochter Marjon bracht daarna een ode aan haar vader, zoals de vier 

kleindochters dat ook treffend deden. De hele uitvaart was voorbereid door Anton Sonderman die 

een mooie laatste groet uitsprak. Pim Bolck, de redacteur van ons kerkblad, las nooit een boek, maar 

kon nu wel het boek van de hemel openslaan en zo met ons verbonden blijven. Pim Bolck is begraven 

op de algemene begraafplaats bij de tennisbanen en voetbalvelden. Ieder die prijs stelt op een 

bidprentje van Pim kan dat vinden achterin de kerk bij het intentieboek.  

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

In meeste kerken komen minder mensen na corona 
Het is het nieuws van dit weekend: uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad blijkt dat in alle 
christelijke kerken minder mensen op zondag naar de viering komen dan voor corona. Aan het 
onderzoek deden ook katholieke kerken mee. Daar is de teruggang vaak nog groter. Vooral de 40’ers 
en ouderen blijven meer weg. Kijkend naar onze kerk van Sint Maarten, dan zijn we geen 
uitzondering. Ook bij ons komen minder mensen. Maar juist de laatste maanden hebben we weer 
vaker een goed gevulde kerk. Dat komt ook omdat elkaar uitnodigen: kom je zondag ook naar de 
kerk? Die vraag moeten we blijven stellen aan elkaar om steeds weer onder de aandacht te brengen 
dat we elkaar nodig hebben om gemeenschap te vormen en in de kerk Christus te ontmoeten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lezing van pastoor Joachim Skiba over zijn pelgrimage naar Santiago een groot succes 

Afgelopen donderdag 9 maart waren heel wat mensen uit alle kerken van onze parochie 

samengekomen in Soest om het bijzondere verhaal van onze pastoor over zijn pelgrimage aan te 

horen. Bijna 100 aanwezigen luisterden naar zijn persoonlijke verhaal. Dat geeft nog eens aan hoe 
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geliefd onze pastoor is en hoe zeer het thema van de pelgrimage leeft. Bij Joachim Skiba leefde dat 

verlangen al meer dan 20 jaar en dateert dat uit zijn jaren in Dedemsvaart. Daar leerde hij mensen 

kennen die fanatieke pelgrims zijn. Zij hebben hem op sleeptouw genomen en zij waren begin 

september ook bij de zegen over zijn reis. Dat was een ontroerend moment want de kortgeknipte 

Joachim werd uitgezwaaid, op zijn wandelschoenen die hij van de parochie gekregen had. Toen Jan 

Nieuwenhuis de zegen over Joachim uitsprak, raakte onze pastoor ontroerd. En daarmee voelde hij 

zich gedragen door onze parochie. Zo heeft hij gelopen, gedragen door Martha en Maria, gedragen 

door Christus, vertrouwend op de genade van God. En zo heeft hij zijn verhaal verteld. Van onze 

geloofsgemeenschap waren meer dan tien mensen aanwezig.   

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

Veel vragen over beleid aartsbisdom Utrecht betreffende woord- en communievieringen 

De kranten staan er vol van, vol van het beleid van het aartsbisdom Utrecht ten aanzien van de 

woord- en communievieringen. Dat beleid vloeit voort uit een schrijven van kardinaal Willem Eijk 

over de eucharistie als de dragende kracht van ons geloof, want in die eucharistie sterft Christus 

telkens weer om ons nieuw leven te geven. Kerkgangers hechten zeer aan de heilige communie als 

teken van die eucharistie. Maar door een tekort aan priesters is die eucharistie niet meer wekelijks 

gegarandeerd in de meeste kerken. Daarom zijn er eucharistische centra aangewezen. In onze 

parochie is dat de Nicolaaskerk in Baarn. Tot op heden is de communie – zoals die is geconsacreerd in 

een eucharistieviering – ook steeds weer uitgedeeld in alle andere kerken, met name in vieringen van 

woord- en communie. Kardinaal Eijk heeft daartoe steeds de ruimte gegeven aan die vieringen onder 

leiding van een leek, maar ook aangegeven dat die ruimte beperkt gaat worden. Als uiterste datum 

heeft de kardinaal nu 2027 genoemd: dit betekent dat we nog vijf jaar in vieringen van woord en 

communie de hostie kunnen uitreiken. Daarover is veel commotie ontstaan, met name vanuit het 

oosten van het land. En die commotie heeft ertoe geleid dat er op korte termijn een gesprek zal 

plaatsvinden tussen de mensen die protesteren en kardinaal Eijk. Op deze plek zal daar zeker op 

worden teruggekomen. Vooralsnog is het standpunt van pastoraatsgroep en locatieraad van Sint 

Maarten dat we de ruimte van de komende vijf jaar graag blijven benutten. Daarvoor zijn deze 

vieringen te zeer een begrip geworden. We wachten nadere ontwikkelingen af. 

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

Collecte Vastenactie zondag 12 maart 
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 komt 
ten goede om mensen te trainen in landbouw en veeteeltmethoden om voldoende en gevarieerd 
voedsel voor hun familie te hebben en voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen.
 

Zondag 12 maart 11.00 uur :      Zondag 19 maart 10.00 uur:          Zondag 26 maart 10.00 uur: 
Eucharistieviering                         Woord- en communieviering        Eucharistieviering 
Pastor Gé Nijland                          An Kolfschoten                                 Pastor Jozef Wissink 
Samenzang                                     Samenzang                                        Maartenskoor 
Collecte Vastenactie 
Misintenties 12 maart: de heer Pim Bolck; mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Ria Kemp – 
Berntzen; ouders Kemp - van de Burgwal; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer 
Cees Miltenburg; ouders Stornebrink - Korrel 
Misintenties 19 maart: de heer Pim Bolck; heer Etwald Goes; heer Johannes van der Kaay; heer 
Dirk Klaarenbeek; ouders Kees en Lucy Thijs; heer en mevrouw Tom en Josje Veringa en familie; 
heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen  
 

Deze Weekbrief is voor twee weken, de volgende verschijnt in het weekend van 26 maart. 


