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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Mechtild Oosterling-van der Pluijm donderdag 23 maart overleden, 72 jaar oud 

Nog geen drie maanden geleden hoorde Mechtild Oosterling dat ze levensbedreigend ziek was. Zo 

vierde ze Oud en Nieuw, verslagen door het nieuws dat de artsen haar en haar man Hans op de 

valreep van het oude jaar gaven. Vanaf dat moment heeft ze laten zien hoe een mens tot bloei kan 

komen op de drempel van de dood. Het woord uitbehandeld wilde ze niet horen, want ze voegde 

kwaliteit van leven en geloof toe aan de dagen die haar nog gegeven waren. Zo heeft ze ook de 

ziekenzegen ontvangen, zo heeft ze toegeleefd naar 2 maart, de dag dat Mechtild en Hans vierden 

dat ze 50 jaar getrouwd waren. Dat hebben ze gevierd in hospice Demeter waar kamer 2 een oase 

van bloemen liet zien. Want daar heeft Mechtild haar laatste weken doorgebracht, met Hans aan 

haar zijde, met de steun van haar dochter Isabella en haar kleinkinderen Elena en Jan-Lucas. Ze 

genoot van elke goede dag, dus ook van 4 maart toen kleindochter Elena jarig was. Ze vierde het 

leven op de drempel van de dood en ze liet daarmee zien dat ze ook groeide in geloof. Meer dan ze 

vermoed had durfde ze te vertrouwen op de weg die God met haar voor had. Biddend, uitkijkend 

naar de communie, soms een paar keer per week. De laatste keer was maandag 20 maart. Ze had 

daar op gewacht, die laatste communie, samen met haar man Hans en haar dochter Isabella. Daarna 

gleed ze langzaam weg naar de dood, beter gezegd naar haar moeder. ‘Ik wil naar moeder toe’, 

fluisterde ze meer dan eens. Haar eigen moeder, maar ook Maria die voor Mechtild een grote steun 

was. Zoals ze ook naar haar broertje Hans wilde die als kind gestorven was. Want de dood is niet het 

einde, zo geloofde ze diep, maar de deur naar eeuwig leven bij God. Zo is ze gestorven, donderdag 23 

maart om 19.15 uur in het hospice. En zo verliezen we een betrokken kerkganger. We bidden dat ze 

mag rusten in vrede. En we bidden ook dat haar man Hans, haar dochter Isabella en haar 

kleinkinderen Elena en Jan-Lucas de kracht zullen vinden om dit grote verlies te dragen.  

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

Locatieraad en Pastoraatsgroep kijken vooruit naar Pasen, Pinksteren en Zomer 

Alweer voor de derde keer dit nieuwe jaar zijn de lokale bestuursorganen van de Sint Maartenskerk, 

de Pastoraatsgroep en de Locatieraad, bij elkaar geweest om alle lopende zaken te bespreken en ook 

afspraken te maken over de naaste toekomst. Zo is daar vastgesteld dat het hoog tijd is om weer een 

Open Avond te organiseren waar de leden van onze geloofsgemeenschap kunnen vertellen wat hun 

ter harte gaat en waar ze vragen of kanttekeningen bij hebben.  Als datum voor de volgende Open 

Avond is gekozen 16 mei, om 20.00 uur in De Mantel. Noteer deze datum in uw agenda, zorg dat u 

erbij bent en laat uw stem horen. We kunnen alleen maar geloofsgemeenschap zijn als we luisteren 

naar elkaar, in dialoog blijven over onderwerpen die allen ter harte gaan en tijd maken voor elkaar. 

Komt dus allen op 16 mei naar de Open Avond.  

Daarnaast is er nog een datum vastgesteld, die van de startzondag, op 27 augustus. Noteer ook die 

datum in uw agenda, want we willen vieren dat we een vitale geloofsgemeenschap zijn waarin plaats 

is voor iedereen, ook voor mensen die af en toe te gast zijn of soms maar eenmaal te gast zijn. 

Iedereen is welkom op 27 augustus, na de startviering met pastor Jozef Wissink. We kiezen voor deze 

datum al in augustus, omdat we vorig jaar hebben gezien hoe goed het is om op tijd van start te 
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gaan.  

Natuurlijk is ook nog eens goed gekeken naar de Goede Week: hoe kunnen we daar van betekenis 

zijn, ook zonder priesters die ons kunnen helpen. Met Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 

Paaswake en Paaszondag hebben we een mooi inhoudelijk aanbod. En op zulke momenten blijkt ook 

dat we een vitale geloofsgemeenschap zijn. Alle werkgroepen draaien mee, zoals ook bleek uit het 

overleg van werkgroepen, afgelopen donderdag 23 maart. Er vallen nog nauwelijks gaten in de 

werkgroepen, er is nog zoveel betrokkenheid. Kijk alleen maar naar de opkomst bij de laatste viering 

van woord en communie, onder leiding van An Kolfschoten: een prachtige viering, met maar liefst 72 

kerkgangers. En zo was het ook heel goed bezet bij pastor Gé Nijland op zondag 12 maart. Zo laten 

we zien dat we ertoe doen, zo mogen we met vertrouwen ook de weg naar Pasen tegemoet zien.    

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

Herhaling lezing Pastoor Skiba over 'El Camino' in Amersfoort 

Onlangs hield pastoor Joachim Skiba  een lezing over zijn ervaringen tijdens 'El  Camino'. Ook bij onze 

bevriende parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft onze pastoor zijn lezing gehouden. 

Beiden waren zeer succesvol.  Voor wie het gemist heeft bestaat er de mogelijkheid om in te tekenen 

voor een herhaling in Amersfoort op een middag op een nog nader te bepalen datum. Iedereen die is 

van harte uitgenodigd om zich alvast aan te melden. Dit kan tot 31 maart. Lees meer op de website 

www.marthamaria.nl of https://katholiekamersfoort.nl/wegens-succes-geprolongeerd-een-middag-

lezing-van-het-caminoverhaal-door-pastoor-joachim-skiba/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Filmavond “Wie was Maria Magdalena” 

Voorafgaand aan Pasen organiseert de stilte- en meditatiegroep Maartensdijk op vrijdag 31 maart in 

De Mantel een open filmavond met de film Mary Magdalene. Deze film vertelt het verhaal van Maria 

Magdalena gebaseerd op de bijbel, het evangelie van Maria en de gnostische evangeliën en brengt 

ons het meest dichtbij wie zij was. Je bent welkom om de film met ons te bekijken en de diepere 

betekenis van Pasen te mogen ervaren door de ogen van Maria Magdalena. Inloop vanaf 19.00uur, 

aanvang film 19.30 uur  tot ongeveer 22.00 uur. Daarna gelegenheid om van gedachten te wisselen 

met hapje en drankje. 

Graag een vrijwillige bijdrage van €3,00 tot 5,00 ten behoeve van de Sint Maartenskerk. 

Uw komst graag z.s.m. aanmelden per mail  inekevanesterikodijk@gmail.com 

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

 

Palmpasenstokken maken op vrijdag 31 maart om 14.00 uur in De Mantel 
Alle kinderen zijn welkom in De Mantel om onder begeleiding een mooie Palmpasenstok te 
maken en te luisteren naar een verhaal over de betekenis ervan. Voor alle materialen wordt 
gezorgd. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 

 

 
Zondag 26 maart 10.00 uur:                                           Zondag 2 april 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                             Themaviering 
Pastor Jozef Wissink                                                        Gea Lenssinck en Isabella Goossens 
Maartenskoor                                                                   Samenzang 
Collecte tuin Thomashuis 
Misintenties 26 maart: heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga; de heer Pim Bolck; 
heer Frans Hoogveld; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; families 
J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; ouders Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; heer 
Huib Mekel; heer en mevrouw Henk en Loes Spanjaart – Krösing; heer Ben Woorts 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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