
PASTORAAL WOORD 
 

September - terugblik 
Rond Prinsjesdag mag ik (AvB) ditmaal het Pastoraal Woord schrijven.  
Er is in september veel gebeurd. Op 8 september vierde onze filmclub De 
Hof der Verbeelding haar 10-jarig Jubileum. 
Pater Marianus is op 9 september in ons midden terug gekomen van zijn 
verlof op Flores in zijn moederland Indonesia. Her en der vertelt hij over 
zijn ervaringen, die de kerk als wereldkerk weerspiegelen. 
De Startzondag van het nieuwe kerkelijke seizoen vierden we feestelijk op 
11 september. We blikten terug op twee gespreksavonden over het 
Synode 2023-proces, waarbij we als kernwoord ‘Verbinding’ vonden. We 
kwamen weer ’s samen in een Nazit. 
Samen met De Bron (PKN) en de Koningskerk (EBG) vierden we in De 
Bron op 18 september de oecumenische Vredesdienst, waarin Meerklank 
zong. Het was inspirerend. 
Straks leest u over het per 1 oktober terugtreden van Ari van Buuren en 
aantreden van Jaap van der Meij als voorzitter van de Pastoraatsgroep. 
 

Van Allerheiligen naar Christus Koning 
Voor de komende tijd staat er veel op de agenda. Dit Hofnieuwsnummer 
beslaat de komende twee maanden: 5 oktober tot 7 december. 
De tijd van Advent begint op zondag 27 november! Er zijn vele bijzondere 
en mooie vieringen, daaraan voorafgaande. Om te beginnen vieren we op 
zondagmorgen 30 oktober Allerheiligen. 
Op zondagmiddag 30 oktober 14:30 uur is er in onze kerk een bijzonder 
Benefietconcert voor Oekraïne. Medewerkers zijn Jubilemus Domino en 
de organisten Bernadette Nyst en Wim Stegeman; Barok-ensemble 
Seyster strijkers; Zeeburg Zingt en vele anderen. Elders in dit Hofnieuws 
vindt u meer informatie. 
Allerzielen vieren we op woensdagavond 2 november 19:30 uur. We ge-
denken onze dierbaren. Hebt u speciale intenties? – meld hen dan! Vele 
vertrouwde parochianen moesten wij missen: ‘hun gedachtenis zij tot 
zegen’, zoals het joodse geloof zegt. 
Ons raakte trouwens ook het sterven van Gorbatsjow op 30 augustus en 
van Queen Elizabeth II op 8 september. Zonder hen zou de wereld er 
bepaald anders hebben uitgezien. Wij zien bovendien nog een ànder 
perspectief: Christus Koning vieren we op 20 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
 

Adventstijd 
Op Eerste en Tweede Adventzondag: 27 november en 4 december be-
leggen Frans Woortmeijer en Frank de Haas twee Themavieringen, 
waarvoor we geïnspireerd worden door het Synode 2023-proces. 



Met Jaap v.d. Meij en zuster Monica als gastsprekers stellen wij ons de 
uitdagende vraag: ‘Is de Kerk nog relevant?’ 
Een mooie traditie is ook de Advents-Vesper samen met de ABG-
parochie; ditmaal op zaterdagmiddag 10 december 16:30 uur. Zie voor 
deze drie vieringen ook elders in dit Hofnieuws. 
 

Wisseling van de wacht en Toekomst  
Op zondagmiddag 25 september was er na de Viering in de Noordbeuk 
onder leiding van Tim Stok een speciale themabijeenkomst over de toe-
komst en de transitie van de Kerk. 
We hopen meer en meer een Kerk te worden, op weg van onderhoud naar 
bloei, een kerk vol passie en compassie. Pater Marianus sprak over Ver-
langen, ik over Verbinding en Jaap van der Meij over Verbeelding. De 
muziek tijdens deze middag was een extra spirituele verrassing! Catharina 
Bonsel zong ‘De Spiritu Sancto’ van Hildegard von Bingen. Samen zongen 
Catharina en Katarzyna Arnhold het ‘Salve Regina a capella’. 
Deze themamiddag markeerde tweeërlei: mijn afscheid als voorzitter van 
de Pastoraats-groep, en Jaap’s aantreden als mijn opvolger. Janneke de 
Bruin blijft in de PG spil en toeverlaat! Met m’n creatieve collega Jaap van 
der Meij werk ik reeds langer samen: wij zijn adviseurs of ’vroedvrouwen’ 
van de Pastores in onze regio. Jaap gun ik in onze MvG-parochie ook 
Vrede & Alle Goeds! 
Er zullen met Jaap door de PG zeker vernieuwende wegen gezocht wor-
den om in nadere samenwerking en afstemming met het Locatiebestuur 
pastoraat, beleid, liturgie en educatie enz. verder vorm te geven. Veel 
wijsheid en zegen gewenst! 
 

Vanaf 2004 ben ik al betrokken bij onze Martelaren van Gorcum-ge-
meenschap, en na mijn pensioen als ziekenhuispastor sinds 2010 nog 
actiever. Nico Essen nam in 2013 het initiatief voor een Pastoraatsgroep 
in onze parochie. In 2014 resp. 2018 werden Coen van Loon en na hem 
pater Marianus benoemd als pastor van de Martelaren. 
Pater Marianus was reeds werkzaam als pastor in de ABG-parochie. Hij 
werd in juli 2021 ook aangesteld als pastoor van het Samenwerkings-
verband Clara & Franciscus. Al met al is dit een zwaar drieledig pakket 
voor Marianus. 
De leden en adviseurs van de (te) kleine PG steunen hem daarom van 
harte, maar het is ook voor ònze groep zwaarder geworden. 
Twee jaren langer dan beoogd ben ik Marianus en Janneke hierin trouw 
gebleven. Maar nu is het toch genoeg geweest. Eindelijk ga ik het rustiger 
aan doen: ik heb mij terug getrokken uit alle georganiseer, planning en 
overleg. Wel blijf ik rondfietsen, schrijven, pastoraat doen en voorgaan. 
Tot ziens! 
 Ari van Buuren 



 

 

Soms zul je de waarde van een moment 

 pas echt leren kennen 

 als het een herinnering wordt 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Als u deze uitgave van Hofnieuws leest, hebben we Jaap van der Meij al 
mogen begroeten als de nieuwe voorzitter van de pastoraatsgroep. 
Hij volgt Ari van Buuren op die samen met pater Marianus, Janneke en de 
adviseurs onze parochie de afgelopen 5 jaar liturgisch en diaconaal op 
een geweldige wijze geleid heeft. Gelukkig blijft Ari actief als voorganger 
en in het diaconaat. 
Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn onafgebroken, liefdevolle inzet voor 
onze parochie. Jaap van der Meij heeft zich bereid verklaard om tenminste 
voor een jaar de taak als voorzitter van de Pastoraatsgroep op zich te 
nemen. Namens het Locatiebestuur wensen wij Jaap heel veel succes en 
hopen dat hij op uw steun en bemoediging kan rekenen bij de uitvoering 
van zijn werkzaamheden. 
 

Vanuit het bestuurlijke front kan ik u melden dat Olaf en ik samen met 4 
andere bestuursleden van het samenwerkingsverband onlangs hebben 
deelgenomen aan de Parochiebesturen-dag, die door het Bisdom was 
georganiseerd. 
Op het prachtige bedevaartsoort Heiloo werden wij na een gezamenlijke 
Eucharistieviering getrakteerd op presentaties van de bisschop en de 
econoom, die gezamenlijk de boodschap brachten dat het aantal kerken 
de komende jaren drastisch zal moeten worden teruggebracht. Deze 
noodzaak komt voort uit de teruglopende inkomsten en kerkbezoek. 
De prognose is dat er in 2030 41% kerkgangers minder zullen zijn dan nu. 
Vergeleken met 2019 is het zelfs 75% minder. Bij ongewijzigd financieel 
beleid is er dan ook geen geld meer in kas/beleggingen (vergeleken met 
110 miljoen Euro in 2018). Er zou dan zelfs een liquiditeitstekort (schuld) 
zijn van 7 miljoen Euro. De dringende oproep van het Bisdom is dan ook 
dat parochies sneller gaan fuseren en meer kerkgebouwen gaan afstoten. 
Hiervoor wordt een indeling van de bestaande kerkgebouwen in 3 cate-
goriën voorgesteld: 



1. Centrale kerk (verwachting 28 locaties): vaste baken voor de komende 
tien jaar met op zondag/feestdagen altijd een welverzorgde eucharis-
tieviering met koor etc). Mag in geïnvesteerd worden. 
2. Steunpunten (verwachting 37 locaties): beperkte horizon voor komen-
de 5-10 jaar met als doel vooral de oudere generatie te bedienen. Alleen 
zeer beperkte investeringen zijn toegestaan. 
3. Overige locaties (verwachting 99 locaties): Geen of tweewekelijkse 
weekendvieringen. Parochianen begeleiden in sluitingsproces. Volledige 
investeringsstop in het gebouw. 
 

Na deze presentatie mochten de aanwezige parochiebestuursleden met 
elkaar in groepjes in gesprek. Daarna konden per groepje de reacties en 
suggesties gedeeld worden. Samengevat kwamen de reacties erop neer 
dat men wel begrip had voor de noodzaak om gebouwen af te stoten maar 
dat dit niet via machtigingen vanuit het Bisdom moet worden afge-
dwongen. 
Het huidige samenwerkings- en fusieproces gaat inderdaad wellicht te 
langzaam, maar het zal niettemin altijd een beslissing van het parochie-
bestuur dienen te blijven. Het aanbod van het Bisdom om een onaf-
hankelijk facilitator in te schakelen die kan helpen met dit moeilijke proces 
werd door de aanwezigen zeker gewaardeerd. Alleen was er ook behoefte 
bij de aanwezige bestuursleden aan voorbeelden vanuit het Bisdom van 
een geslaagd fusieproces, als ook behoefte aan onroerend goed en 
bouwkundige experts, die besturen zouden kunnen ondersteunen bij de 
besluitvorming. Het Bisdom heeft beloofd alle suggesties die door de 
groepen zijn ingebracht ter harte te nemen en binnenkort met een reactie 
te komen. 
 

Het moge duidelijk zijn dat het beleid van het Bisdom ook van belang is 
voor de toekomst van onze parochie. De kans dat wij met de Hofkerk een 
centrale kerk worden is zeker aanwezig, ervan uitgaande dat er binnen 
het samenwerkingsverband Clara & Franciscus overeenstemming komt 
over het samengaan in een of meerdere parochies. Ik verwacht dat binnen 
het bestuur van Clara en Franciscus dit thema een hoge prioriteit zal 
hebben. We houden de zaak namens onze parochie goed in de gaten en 
berichten u als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 

Als laatste punt wil ik uw aandacht vragen voor de groeiende noodzaak 
om energie te besparen in onze kerk als direct gevolg van de sterk geste-
gen gas- en elektriciteitsprijzen. 
Vanaf 1 januari zal de gasprijs waarschijnlijk 3 à 4 keer zo hoog zijn als 
het huidige tarief. Het verwarmen van onze kerk voor de kerkdienst en 
andere activiteiten wordt hiermee onbetaalbaar. Met Beheer en de kosters 
is er overleg geweest en besloten is dat per 1 januari de verwarming in de 
kerk niet meer (extra) aan wordt gezet, dus ook niet in de koffiebeuk. Er 



zal gekeken worden of vieringen in de Noordbeuk met elektrische vloer-
verwarming enig soelaas kunnen bieden. Het advies is om naar onze 
vieringen te blijven te komen maar dan warm aangekleed met een dikke 
trui, jas en evt hoofddeksel. Dan zult u zien dat het misschien best wel 
meevalt want de temperatuur zal vanwege het gebouw niet onder de 11 
graden mogen zakken. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat deze tem-
peratuur voor iedereen acceptabel zal zijn. Een elektrisch verwarmd 
kussen (bijv van Stoov) zou mogelijk kunnen helpen. 
Voor het kerkbezoek is een lagere temperatuur nog overkomelijk, maar 
uiteraard thuis niet. Daarom, als u in een situatie komt dat u de verwarming 
niet meer aan kan of durft te zetten of u weet van een ander die in zo een 
situatie verkeert, schroomt u dan niet om dit kenbaar te maken via het 
secretariaat van de parochie. We kunnen niet beloven dat we een oplos-
sing hebben, maar wel dat we ons best doen om er een voor u te vinden. 
Laten we in deze moeilijke tijden als parochie er voor zorgen dat niemand 
in de kou komt te staan, en dat we elkaar steunen waar dat kan. 
 

 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 ______________________ 
 
 

WISSELING VAN DE WACHT 
 

Het is bijna niet voor te stellen dat er een tijd is geweest dat Ari van Buuren 
niet in de Martelaren van Gorcum aanwezig was. 
Bijna 18 jaar drukt hij nu zijn stempel op liturgie, pastoraat, leerhuis en 
diaconie binnen onze parochie. Ver reikend is het contact met het Syrische 
vluchtelingenkamp in Beirut, “Bukra Ahla”; Voor de school daar hielden we 
met onze kinderen sponsorlopen. 
 

Ari kwam binnen in oktober 2004 waar hij voorging in de uitvaartviering 
van zijn goede vriend Geert Vroom en daarna is hij nooit meer 
weggeweest. 
Zijn belangrijkste werk ging via de Pastoraats-groep, waarvan hij eerst lid 
en sedert enkele jaren voorzitter was. Hij leidde ons door moeilijke tijden 
na de pensionering van Nico Essen, in de soms wat moeizame samen-
werking met Coen van Loon en nu in goede coöperatie met de paters SVD. 
 

We zijn Ari veel dank verschuldigd, want zonder hem zou onze gemeen-
schap er nu wel eens heel anders uitgezien kunnen hebben!  
Maar aan alles komt een eind. De jaren gaan ook bij Ari tellen en hij wil, 
nu hij nog gezond is, een stapje terug doen, omdat er ook nog zoveel 
andere leuke en belangrijke dingen te doen zijn. 



Dat wil niet zeggen dat u Ari nooit meer zult zien: 
hij blijft voorgaan in vieringen, doet enig pastoraal 
bezoekwerk en zal ook best nog wel eens een 
activiteit binnen onze gemeenschap organiseren, 
maar niet meer zo prominent en op de voorgrond 
als tot nu toe. 
Als Martelaren van Gorcumgemeenschap mogen 
we ons gelukkig prijzen dat we een opvolger voor 
Ari als voorzitter van de Pastoraatsgroep hebben 
gevonden in Jaap van der Meij, bij velen van u 
wel bekend. Jaap gaat al met enige regelmaat voor in onze Hofkerk en 
voelt zich, hoewel zijn “wortels” in de AnnaBon liggen, zeer betrokken bij 
onze gemeenschap. Hieronder een korte “persoonsbeschrijving” van de 
gaande en komende man. 
 

Ari van Buuren 
Ari van Buuren (1945) is theoloog, psychotherapeut en intercultureel con-
sulent. Hij werkte in het onderwijs, de kerk en de gezondheidszorg. 
Hij ervaarde, dat crisis of ziekte het begin van een spirituele reis kan 
betekenen. Bonhoeffer is een van zijn inspirators. 
In oktober 2004 ging hij voor het eerst voor in de Hofkerk – bij de uitvaart 
van Geert Vroom. Sindsdien werd hij voorganger en meelevend lid in de 
Martelaren van Gorcum. Na zijn emeritaat in 2010 als ziekenhuis-pastor 
in het UMC-Utrecht raakte hij nog meer betrokken bij de parochie: haar 
activiteiten, beleid, visie en toekomst. 
Hij wil het nu wat kalmer aan gaan doen. En: wellicht nog een boek 
schrijven over het gevecht van Jakob met de Engel (zie Genesis 32). 
 

Jaap van der Meij 
Jaap van der Meij (1953) studeerde eerst biologie. Later studeerde hij 
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij 
studeerde in 1985 af op een doctoraalscriptie over vernieuwing van de 
theologie na Auschwitz. Hij werkte als docent in de dekenale pastorale 
scholen in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, aan de opleidingen van 
pastorale werkers in Hengelo en Amsterdam en als docent in de diaken-
opleiding van De Tiltenberg. 
Ook begeleidde hij pastores en vrijwilligers op het gebied van de vol-
wassenen-catechese. Hij was 6 jaar voorzitter van de Katholieke Raad 
voor Jodendom en als zodanig ook adviseur van de Nederlandse bis-
schoppen. Hij werkte als basispastor in Amstelveen, Bovenkerk en 
Buitenveldert. Na zijn pensionering werkt hij als adviseur van de pastores 
in Amsterdam Oost en Zuid-Oost. 
 Frans Woortmeijer 
 



EEN STIJGING VAN 229%: DE KACHEL GAAT UIT 
 

De energieprijzen schieten de pan uit, ook voor kerk en pastorie. 
Op 1 januari 2023 gaan de kosten van energie bij hetzelfde gebruik als nu 
van € 34.000 per jaar naar € 78.000. Een stijging van de kosten van 229%. 
Als er al energie geleverd kan worden en als de prijzen, die wij nu te horen 
krijgen, ook kloppen. Feitelijk weten wij het gewoon niet. Wij doen mee 
aan een gezamenlijke inkoop actie vanuit de kerken en hopen er maar het 
beste van. 

Dergelijks kostenstijgingen kan de 
parochie natuurlijk niet opbrengen. 
Per 1 november 2022 gaat de 
kachel uit. De vieringen gaan naar 
het noordtransept of de noordbeuk. 
Voorlopig mag dan alleen de elek-
trische vloerverwarming aan. 
Als deze kosten ook te hoog blijken 
dan gaat ook de vloerverwarming 
uit. Als de kerk verhuurd wordt of 
wordt gebruikt voor een huwelijk of 

begrafenis dan moeten de extra energiekosten ook betaald worden. 
Anders blijft ook bij die activiteiten de kachel uit. Misschien moeten de 
vieringen wel verplaatst worden naar sacristie of pastorie.  
De kerststallententoonstelling kan gelukkig doorgaan, maar de kachel blijft 
uit, ook tijdens de bezoektijden. 
 Jwn 
 hofnieuwskopij@gmail.com 
 _____________________ 
 

 

BIJDRAGE HOFNIEUWS 
 

Vele jaren was u gewend, dat Jan Hilhorst u vriendelijk verzocht om een 
bijdrage over te maken voor Hofnieuws. Ik heb dit van hem overgenomen. 
Voor 2022 is dit nog niet gebeurd. We willen u hierbij vriendelijk verzoeken 
om een bijdrage over te maken. Met name de portokosten voor het ver-
zenden van Hofnieuws zijn hoog. Mocht u al een bijdrage overgemaakt 
hebben dan daarvoor onze hartelijke dank. 
Graag overmaken op: IBAN: NL13 INGB 0000 1225 88 
t.n.v. HH Martelaren van Gorcum, Amsterdam o.v.v. Hofnieuws 
 

 Ellie Togni 
 ______________________ 
 

mailto:hofnieuwskopij@gmail.com


BENEFIETCONCERT OEKRAÏNE 
Hofkerk, Linnaeushof op zondag 30 oktober 2022 om 14.30 uur 
 

Thema: Vrijheid 
Na de coronaperiode is Jubilemus Domino weer opgekrabbeld. Een aantal 
oude leden was gestopt, maar tot onze verrassing konden we nieuwe 
enthousiaste leden verwelkomen. Daardoor ontstond in het voorjaar een 
nieuw en blij elan. 
Toen kwam de oorlog in Oekraïne. De wereld huiverde en wat een 
contrast met onze zangvreugde. Iedereen had gevoelens van onbehagen 
en onmacht. Toen Catharina voorstelde om onze zang in te zetten om iets 
bij te dragen was iedereen daar meteen voor in. 
Het balletje ging rollen en in de zomer kwam alles in een stroom-
versnelling. Het benefietconcert gaat er komen!! 
 

Barokstrijkensemble 'Seyster strijkers', de koren Jubilemus Domino en 
Zeeburg Zingt, de organisten Bernadette Nyst en Wim Stegeman, en 
diverse andere muzikanten brengen samen een programma ten gehore 
dat in het teken staat van de oorlog in Oekraïne, maar waaruit de hoop op 
vrede en vrijheid spreekt. 
Wij bieden u prachtige muziek, gesproken tekst en momenten van 
samenzang. Onder andere zullen klinken: 
 

- Concerto Grosso van Locatelli, celloconcert van Vivaldi en Fratres van 
     Arvo Pärt 
- Ave Verum van Mozart met strijkersbegeleiding 
- Verleih uns Frieden van Mendelssohn, ook met strijkers 
- Wohl mir, dass ich Jesum habe van Bach met orgel 
- Halleluja van Leonard Cohen 
- Diverse Klezmer liederen (o.a. samenzang) 
- Diverse piano- en orgelwerken 
 

Het gedicht ‘Liberté’ van Paul Élouard dient bij dit alles als raamwerk. 
Muziek wordt afgewisseld met steeds een gedeelte uit dit gedicht. Élouard 
schreef dit lange gedicht in 1942 als een daad van verzet tegen nazi-
Duitsland. Zijn tekst werd door de Royal Air Force in duizendvoud boven 
Frankrijk uitgestrooid als teken van hoop. 
 

Onderstaande afbeelding, een lino van de hand van de Engelse kun-
stenaar Sebastian Abbo is ons door hem pro Deo ter beschikking gesteld 
om te gebruiken voor onze publiciteit. 
Deze lino is te bestellen bij de kunstenaar via de website: 
art.poetica.fr/oeuvre/sebastian-abbo-linogravure-liberte-pour-ukraine. 
 



De volledige opbrengst van deze 
verkoop gaat naar Oekraïne. 
Het concert is gratis, maar natuur-
lijk vragen wij u een gulle bijdrage 
voor Oekraïne te doneren. 
De opbrengst is bestemd voor de 
opvang en hulp aan oorlogs-
slachtoffers, gegeven door Artsen 
zonder Grenzen. 
 

Met een bezoekje aan de Pure 
Markt (de laatste van het seizoen) 
en aansluitend aan ons concert is 
uw zondagmiddag goed gevuld! 
Graag zien wij u dan! 
 voorbereidingsgroep Jubilemus Domino 
 Anja Meiborg, Catharina Bonsel, Riky van ’t Klooster, Wim Stegeman 
 ________________________ 
 
 

UIT DE (ZEER) OUDE DOOS 
 

Op 1 december 1973 verscheen de eerste aflevering van (toen nog) 
het maandblad Hofnieuws. Dat wil zeggen dat we komend jaar, 2023, 
de 50e jaargang van ons roemruchte blad beleven. Voldoende reden 
om eens terug te kijken in oude jaargangen en wat mooie, leerzame 
of grappige artikelen in de herinnering terug te brengen. 
 

Uit jaargang 2, nr 6/7, juni 1975 
 

KERK-ZIJBEUK als GEMEENSCHAPSRUIMTE 
Als voorzitter v.d. Berg van de Linnaeussociëteit gelijk heeft, is de finan-
ciering van de zijbeukverbouwing geen probleem. Want de gemeente 
heeft, meent de heer v.d. Berg, zó veel geld beschikbaar voor gemeen-
schapsvoorzieningen, dat zo'n verbouwinkje er best af kan. 
De inrichting van de rechterzijbeuk tot gemeenschapsruimte was een van 
de onderwerpen, die ter sprake kwamen tijdens de "Open Hof", die op 
dinsdagavond 27 mei in de pastorie werd gehouden. De plannen voor de 
verbouwing liggen klaar. De kosten worden op dertigduizend gulden ge-
schat, maar het dekenaat Amsterdam-Oost, dat strikte richtlijnen voor 
verbouwingskosten van het bisdom moet hanteren, heeft tot nu toe de 
vergunning niet kunnen verlenen. Bejaardenvoorzitter v.d. Berg zit er mee, 
want de ruimte waar zijn 65-plussers hun wekelijkse gymnastiek moeten 
doen, staat niet voldoende armslag toe. 



De Linnaeussociëteit is trouwens niet de enige groepering in onze paro-
chie die met ruimtegebrek worstelt. 
Het parochiebestuur vindt, dat de pastorie, die behalve als woonplaats 
voor de pastores en hun huisgenoten, ook als parochiehuis dienst doet, 
veel te krap is geworden voor de groeiende activiteiten. 
De parochiebestuursleden 
dhr. Blaas en dhr. Schaap, 
die samen de commissie ge-
meenschapsruimte vormen, 
zullen met dhr. v.d. Berg 
onderzoeken, of er bij de 
gemeente geld beschikbaar 
is voor de beoogde ver-
bouwing. 
Deze verbouwing staat niet 
los van de restauratie van de 
linker zijbeuk, die nu al en-
kele maanden in de steigers 
staat. Ook daarvoor bestond belangstelling bij de "Open Hof". 
 

De heer Kroese, lid van de financiële commissie van het parochiebestuur, 
die de restauratie kritisch begeleidt, deelde mee, dat drie maal de speciaal 
voor dit doel gebakken stenen waren afgekeurd. Het vierde baksel is 
geslaagd, zodat binnenkort de werkzaamheden kunnen worden voort-
gezet. 
 

Bij die restauratie zal hopelijk wat meer duidelijkheid ontstaan over de 
omvang van de ouderdomsverschijnselen, die ons kerkgebouw vertoont 
en over de kosten, die het onderhoud de komende jaren zal vergen. Van 
de omvang van die kosten zal het afhangen of, en zo ja, wanneer, we iets 
kunnen doen aan de gemeenschapsruimte. Terecht vroeg men zich af, 
wat we straks met de gerestaureerde linker zijbeuk moeten doen. Pastor 
de Reus denkt vooral aan liturgievieringen met kleine groepen, waarvoor 
het middenschip te groot en de doopkapel te klein is. 
 

Uit jaargang 3, nr 1, januari 1976 
In het weekend van 31 Jan./1 Febr. En 7/8 Febr. houdt de koster uitstalling 
van alle gevonden voorwerpen, die in of rond de kerk gevonden zijn, zoals 
bijv. prachtige handschoenen, tasjes, een bedrag van 55 gulden (op het 
kerkplein), een luik met zink omkleed (aangewaaid in de tuin tijdens de 
storm), enz., enz. Plaats: de vroegere sacristie. 
 ______________________ 
 
 



“GESCHIEDENIS VAN DE MARTELARENPAROCHIE” 
 

Het volgende artikel namen wij letterlijk over uit het parochieblad 
'Sursum Corda' van 26 Oktober 1962, dat toen met een extra nummer 
uitkwam bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de parochie. 
 

Pastoor M.M. NOLET - "ROOMSE BLIJDSCHAP” 
De derde pastoor in de geschiedenis van de Martelaren, M.M. Nolet, 
was de tegenvoeter van pastoor Zoetmulder. 
Zij hadden twee dingen gemeen: zij kwamen beiden uit Schiedam en 
waren voorbeeldige priesters, Maar verder hield iedere gelijkenis op. 
Pastoor Zoetmulder was één brok levensernst, Pastoor Nolet bracht 
roomse blijdschap. 
De achttien jaren van zijn pastoraat in de Martelaren dragen hiervan 
het stempel. Ondanks de vele zorgen die zijn deel werden. Want het 
was zijn groot Gods vertrouwen en zijn blijmoedigheid, volle over-
tuiging die hem over de hindernissen brachten. 
"Zie de vogelen des hemels en de leliën des velds", heeft hij in volle 
overtuiging uitgedragen. 
Kort na zijn installatie zat hij al in de perikelen, want hij moest zijn 
parochianen bekend maken, dat het "Versus populum" aan het altaar 
zou moeten worden opgeheven. 
Mgr. Angenent had destijds toestemming gegeven. Zijn opvolger mgr. 
Huibers wilde pastoor Zoetmulder geen leed aandoen, maar diens 
dood betekende tevens het einde van deze "dispensatie". Het was met 
een bloedend hart. Maar het moest gezegd worden. Aldus geschiedde. 
 

Hij nam een loodzware financiële last over. Een van zijn vele ver-
diensten was het terugbrengen van de financiën naar een gezonde 
basis. 
Hij kon zich beter in het wereldse plaatsen dan zijn voorganger. Hij was 
de pastoor die durfde te vragen. Hij wist de juiste snaren te bespelen. 
"C'est le ton, qui fait la musique". 
Hij wist waar die toon lag. De collecteschalen werden de klankborden 
hiervan’. De collectezakjes, die reeds geluidloos waren, verdwenen ge-
heel. Er kwamen houten bakjes met vier gleuven voor in de plaats. Om 
door te geven. Een soort van zelfbediening, op vriendelijk verzoek 
vanaf de kansel in beweging gebracht. 
 

Een groot moment brak aan op de bevrijdingsdag, tijdens het dankoffer 
voor de herwonnen vrijheid. De klokken vervulden hierbij een 
voorname rol. 



Toen tijdens de bezetting de gedachte post vatte, dat de beiaard van 
de Martelaren uit de handen van de Duitsers zou blijven, liet pastoor 
Nolet de toegang tot de toren blokkeren. Er werd een betimmering in 
het mangat geplaatst en de verbinding naar boven verbroken. 
Toen op de bewuste vrijdagavond de eerste geruchten van de be-
vrijding tot de Linnaeushof waren doorgedrongen, kreeg hij een in-
geving. De Klokken! "Zij moeten morgenochtend luiden." 

Maar hoe? Elektriciteit was er niet. 
Toen zaterdag 's morgens het "Magnificat" 
werd ingezet, brachten sterke armen met 
touwen de klokken in beweging. De zingende 
kerk hoorde het verbijsterd aan. Pastoor 
Nolet vierde op zijn manier de bevrijding. 
 

De mens Nolet heeft er immer naar gestreefd 
één te zijn met zijn mensen. 
Vooral in de oorlogstijd, in het bijzonder in de 
hongerwinter, bij het herdenken van de 
slachtoffers van de toen heersende terreur 
en later bij de gevallenen in Indonesië. 

 

Bij de viering van zijn 40-jarig priesterfeest in 1955, wachtte hem een 
bijzondere verrassing. Op de vooravond van de kerkelijke feestviering 
werd bekend, dat het "Versus populum" voortaan was toegestaan in 
het bisdom." De plechtige H. Mis op die zondag werd een jubelend 
dankfeest voor de zegen over veertig jaren arbeid in de tuin des Heren 
en de verwezenlijking van een lang gekoesterde wens. Een mooier 
geschenk was voor hem niet mogelijk geweest. 
 

Pastoor Nolet had grote waardering voor de Gregoriaanse muziek. 
Maar zijn zonnige natuur ging ook uit naar de "muziek-mis". Op de 
hoge feesten van het kerkelijk jaar vroeg zijn muzikaal gevoel om meer 
luister. Hij stimuleerde het zangkoor tot uitgebreider muzikale 
prestaties en bracht hierbij de vervanging van het oude, aftandse 
harmonium, dat beslist onvoldoende was voor de begeleiding, naar 
voren. Hij zette zijn persoonlijkheid achter deze meer dan dringende 
aangelegenheid, wat resulteerde in een pijporgel. Dat ging echter niet 
zomaar. Geld voor dit onderdeel van de eredienst was er niet. Toch 
kwam er kort na de oorlog een orgel. Meer een voorlopig, een 
noodorgel, dat de pastoor,(nu komt er een geheimpje los) uit eigen zak 
betaalde. 



Het was een mechanisch orgel, met één klavier en acht registers. De 
lucht moest met een blaasbalg worden aangetrapt, een paar jaar later 
vervangen door mechanische aandrijving. 
 

Waarschijnlijk zou de verdere afbouw lange tijd op zich hebben laten 
wachten, indien niet een joodse dame, overgegaan naar de katholieke 
Kerk hiervoor belangstelling had gehad. Zij zelf werd slachtoffer van de 
Hitler-terreur. Maar zij ging niet vergeten onder in het massagraf. 
Zij vermaakte een som gelds aan de parochie voor de afbouw van het 
orgel. Op het twee klavieren-orgel met vierentwintig registers, werd 
haar naam op een metalen plaat aangebracht. De volledige afbouw 
laat echter nog altijd op zich wachten. 
 

In 1960 achtte hij de tijd gekomen, het roer van het schip aan jongere 
handen toe te vertrouwen. In oktober van dat jaar nam hij afscheid van 
zijn parochie. Het was meer afstand doen dan afscheid nemen. Want 
hij bleef in de schaduw van zijn "Martelaren"-kerk wonen. Als rustend 
pastoor geniet hij nog dagelijks mee van al het goede, door hem en 
zijn voorgangers gekweekt. 
Een blijmoedig mens dankt in zijn vertrouwde kerk iedere dag zijn God 
en Heer voor de mooie levensavond, hem geschonken. 
 

(de volgende aflevering gaat over de tussen-
pauzen tussen Pastoor Nolet en Piet de Reus) 

 _____________________ 
 
 

VESPERVIERING ZATERDAG 10 DECEMBER 
 

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd 
als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt 
gehouden. 
 

De organisatie doen we samen met de ABG-parochie; dit om onze 
kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de 
toekomst. 
 

In de donkerste tijd van het jaar gaan wij het feest van het Licht vieren. 
Het thema van de Vesper gaan we ontdekken vanuit de invalshoek 
Levenslicht. 
Hij/zij zag het levenslicht’ kan er worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets 
komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld dat eerst 
verborgen werd gehouden. ‘In het Woord was leven en het leven was 



het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist Johannes in zijn 
weergave van het kerstevangelie. 
 

De voorbereidingsgroep gaat ook dit jaar een mooi programma samen-
stellen rondom dit thema. Wij nodigen iedereen uit om op zaterdag 10 
december hierbij aanwezig te zijn. De Vesper begint om 16.30 uur. 
Natuurlijk hopen we de viering af te sluiten met een gezamenlijke 
maaltijd. 
 

Meer gegevens worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief, website 
en de mededelingen. Van harte welkom en graag tot ziens! 
 

 Namens de Pastoraatsgroep, 
 Janneke de Bruin  
 _______________________ 
 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
zamelt op 8 oktober in voor verbetering van het onderwijs 

in Burundi (Centraal Afrika) 
 

Op zaterdag 8 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur kunt u weer 
kleding en schoenen komen inleveren ten behoeve van de organisatie 
Sam´s Kledingactie, dat deel uitmaakt van hulporganisatie Cordaid. En 
daarnaast kunt u deze keer ook speelgoed, knuffels en huishoud-
textiel in de vorm van dekbedovertrekken 
(graag compleet met kussenslopen), lakens, 
handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, was-
handjes en zakdoeken doneren (Graag apart 
van de kleding verpakt in een gesloten plastic 
zak). 
De vrijwilligers mogen geen gordijnen, vloer-
bedekking, (tuin-)kussens en tafelkleden aan-
nemen. 
De ingezamelde goederen worden door 
Sam’s Kledingactie verkocht en de opbrengst komt ten goede aan een 
project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in Muramvya, 
in het Afrikaanse Burundi. 
 

Burundi is een van de armste landen van de wereld. Het ligt in Afrika, 
tussen Congo, Rwanda en Tanzania, en het telt 12 miljoen inwoners, 
op ongeveer 28000 vierkante km, (ongeveer twee derde van de 
oppervlakte van Nederland). 



Ongeveer 70% van de mensen leeft er in chronische armoede. Etnisch 
geweld, een genocide in 1972 en een burgeroorlog die tussen 1993 en 
2005 woedde heeft enorme vluchtelingenstromen veroorzaakt, eco-
nomische achteruitgang en onderling wantrouwen. 
Burundi is niet zo bekend hier in het westen, hoewel het een prachtig 
land is is er nauwelijks toerisme. Maar vooral is er bijna geen on-
afhankelijke pers die over het land berichtgeeft: de lokale media wor-
den door de regering in de gaten gehouden, en internationale zenders 
als de BBC en VoA hebben een verbod gekregen er te werken. 
De huidige overheid wordt gedomineerd door één etnische groep, de 
mensenrechtensituatie is zorgelijk, en (democratische) oppositie wordt 
steeds minder gedoogd. Na de gewelddadig verlopen verkiezingen in 
2015 besloten grote internationale donoren geen steun meer te geven 
aan de Burundese overheid, met desastreuze gevolgen voor de 
bevolking. 
Het land kampt met een enorme werkeloosheid onder jongeren: ruim 
65 procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Zonder werk en toe-
komstperspectief zijn zij gemakkelijk door politieke spelers ertoe te be-
wegen zich aan te sluiten bij milities, die de vrede en veiligheid van de 
bevolking in gevaar brengen. 
En de mensen in Burundi hebben nu behoefte aan alles, voedsel, een 
basisinkomen, maar vooral aan vrede en stabiliteit, als noodzakelijke 
voorwaarde om de levensomstandigheden te verbeteren. 
 

Met 463 mensen per vierkante km is Burundi een van de dichtst-
bevolkte landen ter wereld.90% van de mensen is afhankelijk van 
landbouw, maar per boerengezin is er maar gemiddeld een halve 
hectare grond beschikbaar, simpelweg te weinig om een gezin van te 
onderhouden. Dat geeft veel onderlinge conflicten over land. Ook is het 
eigendom van het land meestal niet goed vastgelegd, en veel 
vluchtelingen die terugkeren treffen nieuwe bewoners op hun land aan, 
met als resultaat conflicten. 
 

Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst 
Cordaid zet zich in om het onderwijs in Burundi op een hoger niveau 
te brengen. Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste 
manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die 
onderwijs genieten kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun 
kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toe-
komst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden en het 
komt de economie van het land ten goede. 



Met uw donatie keert Cordaid het tij voor de 
toekomst van deze kinderen en kan het in de 
gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de pro-
vincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwali-
tatief goed onderwijs bieden. 
 

Hoe doet Cordaid dat? 
Dit project in Burundi gaat pas volgend jaar van 
start, maar in het naastgelegen Congo zijn al 
dergelijke projecten gaande, en met succes. 
 

Miljoenen meisjes gaan in Congo niet naar school omdat ze moeten 
helpen in het huishouden of op het land. Een slechte zaak, want hoe 
meer meisjes naar school gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald 
werk en hoe beter hun toekomstperspectief zal zijn. 
 
 

In Congo ondersteunt Cordaid scholen door middel van een unieke 
financieringsmethode: resultsbased financing, oftewel, resultaatge-
richte financiering. Hierbij krijgen scholen betaald op basis van de 
resultaten die zij behalen. Zo worden de scholen bijvoorbeeld aan-
gespoord om meer kinderen te stimuleren naar school te gaan en om 
te zorgen voor meer evenwicht in het aantal jongens en meisjes in de 
klas. Cordaid begeleidt de scholen, traint leraren en begeleidt ouders 
en kinderen. Dit systeem wil Cordaid volgend jaar ook in Burundi gaan 
toepassen. 
En Cordaid ziet dat het werkt! Het onderwijs in de projecten in Congo 
is sterk verbeterd, met vaak evenveel jongens als meisjes in een klas, 
die hun school ook afmaken. 
Dit is wat Cordaid vorig jaar in Congo voor elkaar heeft gekregen: 
 

 • 73.262 kinderen naar school geholpen 

 • 2.072 leraren getraind in kwalitatief onderwijs 

 • 288 scholen financieel gesteund 
 

Dankzij de bijdrage van onze donateurs!! 
 

Uw steun is onbetaalbaar want hiermee geeft u kinderen een beter toekomstperspectief!! 
 

Voor meer informatie over het 
werk van Sam’s Kledingactie, en 
over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd kunt u terecht 
op: www.samskledingactie.nl 

http://www.samskledingactie.nl/


(wat mag wel ingezameld worden: draagbare, schone kleding, linge-
rie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en 
huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. 
Let op: gordijnen mogen deze keer niet, maar handdoeken, dekbed-
overtrekken en knuffels wel!) 
U kunt ook contact opnemen met de organisatie via tel. 088-2080100. 
 

Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief van Sam´s ontvangen? U kunt 
zich aanmelden op www.samskledingactie.nl 
Volg Sam´s ook op social media: Cordaid en Sam’s Kledingactie 
geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! 
Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in 
moeilijkheden die verder weg wonen. 
 _____________________ 
 
 

MISSIEZONDAG 23 OKTOBER 
 

Oktober is Wereldmissiemaand, waarin de organisatie MISSIO Pauselijke 
Missiewerken aandacht vraagt voor de jonge kerken in Afrika en Azië. Op 
23 oktober wordt in alle katholieke kerken ter wereld gecollecteerd voor 
MISSIO, zo ook in onze kerk. 
MISSIO besteedt het geld dat op-
gehaald wordt aan de opleiding 
van priesters en vrijwilligers, hulp 
aan kinderen in nood en paro-
chieopbouw. 
Bijvoorbeeld ondersteunt MISSIO 
projecten in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, in Kibera, de grootste 
sloppenwijk van deze stad. Kibera is Afrikaans voor jungle, en daar lijkt 
het gebied ook op. Hier woont een half miljoen mensen dicht opeengepakt, 
in golfplaten huizen zonder stroom en water, vlakbij een enorme afvalberg. 
Hygiëne is er een groot probleem, uitzichtloosheid en ellende alom. 
Zuster Mary Wambui heeft hier samen met pastoor Firmin Koffi, die de 
Yarumal-missionarissen leidt, meerdere kleine christelijke gemeenschap-
pen opgericht, waar mensen samen komen om te bidden en om elkaar 
met praktische zaken te helpen. Ook heeft zuster Mary microkrediet-
groepen opgericht waardoor vrouwen een klein zelfstandig inkomen kun-
nen verwerven. MISSIO ondersteunt deze initiatieven financieel. 
In Kibera is ook pater Serge Patrick aan het werk. Hij heeft er een 
jeugdbeweging opgericht, Younib (Youth network for Interreligious 
Brotherhood) geheten, waar zang, sport en dans aangeboden wordt aan 
de plaatselijke jeugd: ‘Zonder Younib was ik allang lid van een bende 

http://www.samskledingactie.nl/


geworden’ aldus de 22-jarige Joseph Mwangi. Overdag verzamelt Joseph 
afval om geld te verdienen op de afvalstortplaats, waar criminele bendes 
de dienst uitmaken. Bij Younib kan hij zijn creativiteit kwijt en experi-
menteren met film en samen met anderen aan filmprojecten werken. Zo´n 
120 jongvolwassenen en 2000 scholieren doen mee in Younib. MISSIO 
ondersteunt ook dit belangrijke project. 
 

MISSIO ontvangt geen subsidie van de overheid, en is geheel afhankelijk 
van bijdragen van parochies en donateurs. U kunt het werk van MISSIO 
steunen door uw gift in de collecteschaal op 23 oktober, of via NL65 INGB 
0000 001566, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand. Uw geld komt goed 
terecht!! 
Voor meer informatie over MISSIO en haar werk kunt u kijken op de site 
www.missio.nl of bellen naar 070-304 7444. 
 _____________________ 
 
 

 
 
 

Bedankt! - 10 jaar Hof der Verbeelding 
Op feestelijke wijze hebben wij op 8 september jl. ons 10-jarig jubileum 
gevierd. Voorafgaand aan de film hebben wij met onze gasten de 
maaltijd gebruikt, waarbij er ruimschoots gelegenheid was voor goede 
gesprekken, gezelligheid en humor. Ook werd Hilde Claas gememo-
reerd, omdat zij de initiatiefneemster was van onze filmavonden. 
 

De tragikomische film 'Stan and Ollie' uit 2018 werd goed ontvangen. 
Ari merkte op dat deze fijngevoelige film vele lagen kent. Ik ben dat 
met hem eens. Want al had ik de film al drie keer gezien, toch vielen 
mij weer andere elementen op. 
Tot slot wil ik iedereen die ons jubileum met ons heeft meegevierd 
hartelijk bedanken voor hun komst en het uitspreken van hun waar-
dering voor onze filmavonden. Wij kijken alweer uit naar onze volgende 
mijlpalen: ons 10e seizoen en onze 100e filmvertoning! 
 



Hof der Verbeelding - Seizoen 2022/2023 
Het eerste thema van ons 10e seizoen is Psychologische uitda-
gingen. In drie zeer diverse films zien we mensen worstelen met hun 
psychische gemoedstoestand. Hoe gaan zij om met ingrijpende 
veranderingen, onverwachte gebeurtenissen, beperkingen en onbe-
grip? 
 

Donderdag 13 oktober 

Een Amerikaanse dramafilm uit 2011 met in de hoofdrollen Mel Gibson 
en Jodie Foster. 
Walter Black (Mel Gibson) lijdt aan extreme depressies. Hij slaapt 
veel, probeert allerlei vormen van zelftherapie uit en ziet ondertussen 
dat zijn vrouw Meredith (Jodie Foster) zich zoveel mogelijk achter 
haar werk verschuilt en hulpeloos toeziet hoe hij er aan onderdoor 
gaat. 
Uiteindelijk besluit ze zelfs om hem het huis uit te zetten. Walter be-
sluit vervolgens om zelfmoord te plegen. Dat mislukt en wanneer 
Walter weer bijkomt ziet hij twee plastic ogen, een grote staart en 
een brede grijns tussen het afval liggen. Het is een .... bever! Vanaf 
dat moment loopt Walter 24 uur per dag met een beverpop aan zijn 
hand, om vervolgens alleen maar via de pop te communiceren en 
deze als een levend wezen te behandelen. Walter gaat terug naar 
huis en alles lijkt verrassend genoeg weer beter te gaan tussen hem, 
zijn vrouw en de kinderen. Tot het moment dat de bever de complete 
controle over het leven van Walter lijkt te krijgen.... 
 

Donderdag 10 november 
Een Amerikaanse tragikomedie uit 2002 met in de hoofdrol Jack 
Nicholson. 
Het leven van Warren Schmidt (Jack Nicholson) verandert ingrijpend 
na de plotselinge dood van zijn vrouw Helen, met wie hij 42 jaar 
getrouwd was. Kort daarop gaat hij met pensioen en komt er een 
einde aan zijn baan als adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. 
Warren valt in een groot gat. En alsof dat nog niet genoeg is, staat 
zijn enige dochter Jeannie op het punt te trouwen met Randall. 
Warren besluit te gaan reizen en op zoek te gaan naar zichzelf. Hij 
gaat ook op visite bij zijn dochter om zo de kloof tussen hen beiden 
te dichten. Tegelijkertijd probeert hij haar huwelijk tegen te houden, 
want hij vindt zijn toekomstige schoonzoon veel te min voor zijn 
oogappel. 
 
 



Donderdag 8 december 
Een Amerikaanse tragikomedie uit 2004 met in de hoofdrollen Tom 
Hanks en Catherine Zeta-Jones. 
 

Viktor Navorski (Tom Hanks) stapt het vliegtuig uit op de JFK-
luchthaven. Hij heeft netjes zijn papieren bij zich, maar mag toch niet 
langs de douane. Hij wordt apart genomen door de directeur douane 
en grensbewaking Frank Dixon. Dixon legt Navorski uit dat er tijdens 
zijn vlucht een revolutie is uitgebroken in zijn thuisland Krakhosia. Er 
is een staatsgreep gepleegd en er zijn andere mensen aan de macht 
gekomen. Hierdoor is Navorski’s visum om de VS te betreden inge-
trokken, maar kan hij ook niet terug omdat het land waar hij vandaan 
komt officieel niet meer bestaat. Hij kan wel nieuwe papieren krijgen, 
maar deze kunnen niet worden verwerkt voordat de VS de nieuwe 
leiders van Krakhosia officieel erkent. 
Hoelang dat gaat duren is onbekend. Dixon brengt Navorski daarom 
naar de internationale vertrekhal, zijn enige legale verblijfplaats. Het 
grens-hoofd denkt dat Navorski op zeker moment van daaruit toch 
'stiekem' New York in gaat. Hij hoeft daarvoor maar één deur door en 
Dixon regelt dat de bewaking daarvan een tijdje afwezig is. Zo New 
York betreden, zou van Navorski echter een illegaal maken. Hij lijkt 
echter niet te begrijpen wat Dixon van hem verwacht en kiest ervoor 
om op het vliegveld te wachten, zoals hem verteld is. Hij blijft op de 
luchthaven wonen en probeert elke dag opnieuw of zijn papieren een 
keer geaccepteerd worden.... 
 

Filmavonden 
Onze filmavonden starten zoals gewoonlijk om 19:30 uur met koffie, 
thee en wat lekkers en om 20:00 uur begint de film. Ari van Buuren 
ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het 
einde van de avond nog een glaasje met elkaar waarbij er ook 
gelegenheid is tot (na)praten. Wij vertonen de films in de 
Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de 
voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste bel. 
Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-. 
 

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u 
meer over de films of titels weten dan kan dat via een email aan: 
hofkerkfilms@outlook.com of door navraag te doen bij één van ons 
in de kerk. Wij zien u graag op onze filmavonden. U bent van harte 
welkom! 
 René van Eunen 
 mede namens Ben Steggerda, Liesbeth Wijkhuizen en Ari van Buuren 



GASTSPREKERS IN DE ADVENT 
 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn er ook in de Adventstijd weer 
een aantal gastsprekers uitgenodigd. 
We willen een drietal vieringen organiseren over de Synode 2021-2023 
onder de prikkelende titel “Is de kerk nog relevant?” En dan kun je de 
kerk op twee manieren opvatten: je kunt denken aan de wereldkerk en 
je afvragen of die nog relevant is, gezien de schandalen van de laatste 
jaren, gelet op de nog steeds conservatieve ideeën op het gebied van 
gezin en seksualiteit. 
Maar als ik dan denk aan Paus Franciscus met zijn twee encyclieken 
Laudato Sí en Fratelli Tutt (over beide hebben we gastsprekers in huis 
gehad) en als ik zie hoe hij nu in de Synode 2021-2023, de kerk-
gangers in gesprek wil brengen over hedendaagse problemen, dan 

denk ik: dát stuk van de kerk is in ieder 
geval wèl relevant. 
Maar je kunt ook denken aan de rele-
vantie van onze eigen gemeenschap: 
De Martelaren van Gorcum heeft te 
kampen met een sterk afnemend kerk-
bezoek, een vergrijsde populatie en 
een terugloop in het aantal vrijwilli-
gers. De vrijwilligers die er nog zijn, 
krijgen steeds meer taken en er dreigt 

overbelasting. Kerkgangers blijken niet of nauwelijks geïnteresseerd in 
de activiteiten die door vrijwilligers geboden worden (met uitzondering 
wellicht van het Seniorencafé en de filmclub.) 
Wat kunnen wij zo’n gemeenschap nog bieden en wat kan zo’n ge-
meenschap haar omgeving bieden? Pastor Marianus SVD streeft naar 
een interculturele en interreligieuze kerk. Is dat voor een wat kwijnende 
gemeenschap als de Martelaren te hoog gegrepen, of zijn er licht-
puntjes? 
 

Over deze problematiek zullen drie sprekers tijdens de vieringen en in 
de nazit – ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek – hun licht laten 
schijnen. 
Noteert u vast de data in uw agenda: 
 
 

Datum (Gast)voorganger Medevoorganger Koor  Type viering 
27 nov. Jaap v.d. Meij Janneke de Bruin Jubilemus D  Eucharistie 
4 dec. Zuster Monica Frans Woortmeijer Meerklank  WoCo 
18 dec. C. ’t Mannetje Frank de Haas LWM  WoCo 
 



In het kort iets over de drie gastsprekers. 
 

Jaap van der Meij is bij u allen wel bekend. 
Hij is sinds 1 oktober de voorzitter van de Pastoraatsgroep, opvolger 
van Ari van Buuren. 
Jaap opent de cyclus van drie themavieringen over dit prikkelende 
onderwerp. 
 

Zuster Monica Raassen crrs. 
Na een huwelijksleven en een kloosterleven in Priorij Emmaus in 
Maarssen is zuster Monica nu een alleengaande religieuze en pas-
toraal werkster. 
Ze is pastoraal werkster geworden, in de parochie Sint Jan de Doper, 
Vecht en Venen (op de grens van Utrecht en Noord-Holland). Het is 
vrij ongebruikelijk dat ze als religieuze aan een parochie verbonden is. 
Slechts een enkeling combineert klooster en parochie in een dienst-
verband. 
Zelf noemt ze haar stap, die al lang een diepe wens was, 'spirituele 
kruisbestuiving'. "Ik kan met dit werk mijzelf verrijken, en daardoor ook 
de gemeenschap waarin ik leef." 
Als jong meisje voelde ze zich geroepen om priester te worden. "Het 
was een teleurstelling toen ik hoorde dat dit niet kon." 
Dat was in 1968. Ze werd verliefd, trouwde, studeerde fysiotherapie en 
zorgde voor haar man toen die dement werd. Hij stierf in 2001. In die 
periode stierven ook haar ouders. 
Een vriendin nam haar in 2004 voor drie bezinningsdagen mee naar 
Maarssen, naar de priorij. Een modern klooster, sober en kaal. "Ik had 
geen idee dat je in zo'n schoenendoos een vrolijk leven kon leiden. 
Weer thuis zat ik aan een glaasje port. Het was woensdagmiddag een 
uur of vijf. Ik wilde terug. Eerst dacht ik dat het over zou gaan. Dat is 
niet gelukt." 
 

Chris ’t Mannetje. 
Bij veel oudere parochianen is Chris nog bekend uit de beginperiode 
van de LWM. Chris hoorde met o.a. de broers Koeleman en Henk 
Baars tot een groep theologiestudenten die op de pastorie van de 
Gerardus Majella op het Ambonplein woonden en op verzoek van 
Pastor de Reus hand en spandiensten verleenden in onze kerk. 
Chris ’t Mannetje werkte als hogeschool docent bij Fontys Hoge-
scholen in Utrecht. Hij hield zich vooral bezig met ‘leren/leerpro-
cessen’, leiderschap, teamvorming en met opbouwwerkprocessen. 



Als supervisor en stage-coördinator hielp hij vele studenten hun weg in 
de beroepspraktijk te vinden. 
Hij publiceerde diverse artikelen in binnen en buitenland. Later was hij 
docent theologie aan Tilburg University. Zowel de Pastoraatsgroep als 
de Liturgische werkgroep hebben meermalen dankbaar gebruik ge-
maakt van zijn deskundigheid. 
 ______________________ 
 
 

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR… 
 

Op zondag 4 september openden we het 
nieuwe kerkelijke seizoen in een fees-
telijke Viering met als thema: Verbinding. 
 

Op zondag 25 september klonk dit woord 
opnieuw rond het terugtreden van Ari van 
Buuren en het aantreden van Jaap van 
der Meij als voorzitter van de Pasto-
raatsgroep. 
Verbinding. Het lijkt hét sleutelwoord te 
zijn in deze huidige tijd. We zouden de 
verbinding aan moeten gaan met elkaar, 
zo klinkt het alom. 
 

Als parochie doen we dit ook door de 
zondagse bloemengroet. Hiermee probe-
ren we mensen blij te maken. Het is be-
doeld als teken van meeleven bij ziekte, 
verdriet en als bemoediging. 
Omzien naar elkaar – dus ook echt in het 

leven van alledag! – wil zeggen, dat we niet aan de ander voorbij 
moeten lopen. Zo is ook de bloemengroet een zaak van ons allemaal. 
U ziet of hoort wellicht weer andere zaken dan een ander – dat zou 
zomaar kunnen. 
Vandaar het verzoek: geef namen en adressen door, des te meer 
mensen kunnen we dan hopelijk verblijden en verrassen met een 
zondagse bloemengroet van onze parochie. 
U als bruggenbouwer kunt die verbinding maken. Verbinding met een 
ander maken door de bloemen eens weg te brengen. Mag ik een 
beroep op u doen? Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank. 
 Janneke de Bruin 
 mailadres: jannekedebruin53@gmail.com 

mailto:jannekedebruin53@gmail.com


VERBINDING 
 

De verbinding is waar 

hemel en aarde elkaar 

raken daar 
 

Waar het water oplost 

in de verte van de horizon 

het punt waar 

de werkelijkheid verdwijnt 

steeds opnieuw de dag verschijnt 
 

Verbonden zoals de avond en de nacht 

door vriendschap en vertrouwen 

zachtheid en kracht 

Eenvoud in van elkaar houden 
 

Verbinding is draadloos contact 

in gedachten aanwezig blijven 

vertrouwen en vriendschap 
 

Verbinding is een onzichtbaar koord 

dat verband legt tussen geest 

hand en hart 

een verbond tussen twee geliefden 
 

Verbinding slechts het woord 

Eenmaal gevonden 

Onverbrekelijk verbonden 
 

 Schrijver: Willy Vittali, 25 december 2005 
 

In de afgelopen maanden ontvingen onderstaande mensen onze bloe-
mengroet:       3 juli Erika van Hove 

10 juli   Janneke de Bruin 
17 juli   Familie Bob Michels 
 

21 augustus  Guusje - Lector ABG 
28 augustus  Inge Veenker 
 

4 september  Trees en Klaas van Galen Last 
11 september  Truus van Duin 

 

Een gift voor het Bloemenfonds blijft welkom op IBAN: NL13 INGB 
0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum. onder vermelding van 
bloemenfonds. 
 _____________________ 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Willy+Vittali


KLAVERJASSEN MET DE COLLECTANTEN 
 

Sinds de laatste klaverjasavond in november 
2019 is er veel veranderd. 
Twee jaar lang konden de collectanten 
niet rond gaan en ging de door hun 
jaarlijks georganiseerde klaverjas-
avond niet door. 
 

Maar nu in 2022 willen we het weer proberen. 
Een klaverjasavond op vrijdag 18 november om 20.00 
uur 
Het zal dit jaar een bijzondere avond worden. Een avond zonder Agnes 
en Harry Verstegen, maar ook een avond zonder Jan Hilhorst. 
 

Dit jaar zal de winnaar een echte wisselbokaal in ontvangst mogen 
nemen. 
De avond zal misschien wat anders verlopen dan u gewend bent, maar 
mede door de collectanten en enkel andere parochianen zal deze 
avond zeker de moeite waard zijn. Maar het aller belangrijkste bent u. 
Als deelnemer van deze avond. Een avond vol sportiviteit en ge-
zelligheid. 
Geef u nu op bij één van onderstaande collectanten of Bert Hilhorst 
 

De kosten voor deze avond zijn € 2,-- per persoon. 
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur starten we met 
het kaarten. 
Vraag familie en vrienden om ook mee te doen. Hoe meer mensen hoe 
groter de speelvreugde. 
 Namens het Collectantencollege, 
 Bob Michels, Kees de Haan en Bert Hilhorst 
 ______________________ 
 
 

HOLLANDSE MEESTERS 2.2 
 

Met dit thema zal op 18 december de 24ste kerststallententoonstelling 
in onze Martelaren van start gaan. 
Waarom het thema “Hollandse Meesters 2.2”? 
Bij de voorlaatste tentoonstelling, in 2019, was het thema “Blik op de 
Kerststal”. Toen de tentoonstelling was ingericht, bleek dat er geen 
echte traditionele Hollandse kerstgroep tussen stond. 



De vraag op dat moment was echter: moeten we het wijzigen of laten 
we het zo? Besloten werd om het zo te laten en om dan bij de volgende 
tentoonstelling meer Hollandse groepen te exposeren. 
Na een tussenjaar 2021, waarbij de 23ste editie slechts heel beperkt 
open was en maar weinig bezoekers ervan konden genieten, maken 
wij ons nu op voor de 24ste editie. 
 

“Hollandse meesters 2.2”: wat kunt u verwachten? 
U kunt kerstgroepen bewonderen uit de oude Nederlandse beelden-
ateliers, zoals Gerard Linzen en Lumen uit Venlo, van de firma Perree 
uit Limburg, de firma Maas uit Haarlem, maar ook van Alfons Swinkels 
uit Sint Oedenrode en van Sint Jozef uit Tilburg. Ook zullen er beelden 
van de firma van Paridon, uit ons eigen Amsterdam, te zien zijn. 
Daarnaast kunt u groepen bewonderen van onder anderen Zuster van 
der Lee ( Augustinesse), Hay Mansvelders, Adri Liefkes en vele andere 
Nederlandse kunstenaars. 
 

De groepen kunt u 
bewonderen in een geheel 
nieuwe opstelling in een van 
de beuken in de kerk. 
Zowel de Noordbeuk als de 
Koffiebeuk zijn multifunctio-
neel te gebruiken. Hierdoor 
is de mogelijkheid ontstaan 
om de paden breder te ma-
ken en de ruimte wat anders 
in te richten, en daardoor is 

er ook een betere loop ontstaan. De expositietafels zijn iets verlaagd 
waardoor ook de kleine bezoekers het beter kunnen zien. 
De hele expositie zal een duidelijk Hollands karakter krijgen. Hoe? Dat 
kunt u vanaf 18 december zelf zien en bewonderen. 
 

Rekening houdend met de Corona regels zal de expositie openen op 
zondag 18 december en daarna van 26 december tot en met 8 januari 
2022 dagelijks geopend zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Op 1 januari is de tentoonstelling gesloten. 
Tijdens de tentoonstelling zal de sacristie in een sfeervolle stijl zijn 
ingericht, waar u naast een kop koffie of thee ook kunt genieten van 
warme glühwein en chocolademelk. 
Daarnaast is ook de Cadeauwinkel “Het Elsengroen” aanwezig met 
een grote keuze aan geschenkartikelen en foodproducten. 



Bij de kraam van Jessica Disch kunt u leuke en mooie zelfgemaakte 
cadeauartikelen kopen. 
Het kan zijn dat u als gevolg van eventuele Coronamaatregelen even 
moet wachten. Maar de kerk is groot genoeg en een aanwezig klank-
beeld over het ontstaan van de kerstgroep zal er toe bijdragen dat het 
wachten wat aangenamer is. 
 Bert Hilhorst 
 ______________________ 
 
 

OVERLEDENEN van juni t/m 14 september 2022 
 

Marian Michels – de Groot 
Geb. datum 16 maart 1952, overleden 14 juli 2022, 70 jaar oud. 
Marian was de vrouw van Bob Michels. 
Het thema van de uitvaartviering was: “Wat blijft is de liefde” 
Marian is vele jaren ziek geweest. 
 

Theodora Adriana Maria Agatha Krug-van Beers 
Geb. datum 15 februari 1930, overleden 19 juli 2022, 92 jaar 
Doki was haar hele leven parochiaan in de Martelaren. 
Tot voor een paar jaar zat ze altijd achterin de kerk voor de laatste 
pilaar. Het laatste jaar woonde ze in Berkenstede. 
 

Mevrouw J.M. Helsloot-Klinkhamer 
Geboortedatum 23 mei 1925, overleden 14 september 2022, 97 jaar. 
Ze werd donderdag 22 september gecremeerd op de Ooster. 
Ze was jarenlang parochiaan van de Martelaren. 
 
 
 

En een nieuwe Martelaar! 
Op 25 juli jl. is geboren Maya Roza van der Leeuw, dochter van Aline 
en Caspar van der Leeuw. 
Bij haar geboorte woog Maya 3410 gram. 
Caspar is collectant en lid van de Stichting Beheer. 
Daarvoor was hij lid van het locatiebestuur en het parochiebestuur van 
Clara & Franciscus namens de Martelaren. 
Wij wensen de jonge ouders veel geluk met hun dochter! 
 _____________________ 
 
 



OIKOCREDIT 
 

Oikocredit bestaat ruim 45 jaar. Zij vraagt aandacht in de kerken voor 
microkrediet en anders omgaan met geld. Hofnieuws bericht hierover. 
 

Oikocredit gelooft in de kracht van arme mensen. Al ruim 45 jaar 
bewijzen zij, dat zij in staat zijn zichzelf te ontwikkelen door middel van 
een kleine lening, een microkrediet. 
Door het opzetten van een eigen bedrijfje herwinnen arme mensen hun 
waardigheid en het geloof in eigen kunnen. Zo zorgen zij voor hun 
eigen inkomen en zo kunt u een structurele bijdrage leveren aan meer 
gerechtigheid in de wereld. Voor arme mensen met een goed plan is 
er weer zicht op een toekomst als u via Oikocredit met hen gaat delen. 
 

Oikocredit is in 1975 opge-
richt vanuit de Wereldraad 
van Kerken na een oproep 
van een aantal geëngageerde 
jongeren om het beleggings-
beleid van kerken meer te 
baseren op de boodschap van 
het evangelie. Bovendien 
deden kerken in ontwikke-
lingslanden een beroep op de 
kerken in de rijke landen om 
hun welvaart te delen. 

 

Niet via giften, maar via leningen aan projecten. Het initiatief van een 
handjevol mensen dat opriep om financiële reserves in te zetten voor 
ontwikkeling is uitgegroeid tot een coöperatieve organisatie die men-
sen met en mensen zonder geld overal ter wereld met elkaar verbindt. 
 

De missie van Oikocredit 
Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om 
hun financiële reserves sociaalethisch te beleggen. 
Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme 
mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen 
kunnen zorgen. 
Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in 
de wereld. 
Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl of bel tel. nr. 030 234 10 69. 
 
 



LITURGIEKALENDER 
 

zondag 9 oktober 
10.30 uur 

 

Eucharistieviering 
M. Jehandut en J. de Bruin 
 

 

Jubilemus 
Domino 

zondag 16 oktober 
10.30 uur 
 

Woord- en Communieviering 
Zr Melina en A. van Buuren 

Meerklank 

zondag 23 oktober 
10.30 uur 
 

Eucharistieviering 
H. Janssen en F. de Haas 

Jubilemus 
Domino 

 

ALLERHEILIGEN 
zondag 30 oktober 
10.30 uur 
14.30 uur 

 

Woord- en Communieviering 
gezinsviering 
A van Buuren en E. ten Hove 
Benefietconcert Oekraïne 
 

 

PeeBee-Koor 
Elsengroen 
in kerk 

 

ALLERZIELEN 
woensdag 2 november 
19.30 uur 
 

 

Woord- en Communieviering 
A van Buuren en J. de Bruin 

 

LWM 

zondag 6 november 
10.30 uur 
 

Woord- en Communieviering 
H. Hartog 

Meerklank   

zondag 13 november 
10.30 uur 

Eucharistieviering 
M. Jehandut en F. de Haas 

Duo Dektet 

 

CHRISTUS KONING 
zondag 20 november 
10.30 uur 
 

 

Woord- en Communieviering 
A van Buuren P. v.d. Elst 

 

LWM 

 

Eerste Advent 
zondag 27 november 
10.30 uur 

 

Thema 1: Is de Kerk nog relevant? 
Woord- en Communieviering 
J. v/d Meij en J. de Bruin 

 

Jubilemus 
Domino 
Elsengroen 
in kerk 

 

Tweede Advent 
zondag 4 december 
10.30 uur 

 

Thema 2: Is de Kerk nog relevant? 
Woord- en Communieviering 
Zr Monica en F. Woortmeijer 
 

 

Meerklank 

 

zaterdag 10 december 
16.30 uur 
 

 

Vesperviering samen met ABG  

 

 

Derde Advent 
zondag 11 december 
10.30 uur 
 

 

Eucharistieviering 
M. Jehandut en A van Buuren 

 

Jubilemus 
Domino  

  

 Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren 
 zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 
 Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie. 

 
 ______________________ 
 

 


