Kort verslag van vrijdag 7 april naar de Avond van de Martelaren in de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam.
Op de avond van de Martelaren wordt stilgestaan bij de mensen die in het afgelopen jaar hun geloof in Christus
met de dood moesten bekopen.
Ca 35 parochianen van onze Parochie Maria Sterre der Zee waren naar de Kerk aan de Parkstraat gekomen om
gezamenlijk met de bus naar de Avond van de Martelaren in Amsterdam te gaan. Nadat iedereen was ingestapt
zijn we om kwart over vijf richting Amsterdam vertrokken. Onderweg heeft Vicaris Ad van der Helm, onze reisleider voor deze avond, gebeden voor een veilige reis en voor een goede viering.
Rond kwart over zes kwamen we bij de Sint Nicolaaskerk aan. De kerk liep al snel vol, het viel mij op dat er ook
veel jongeren waren.
Er was eerst een Eucharistie Viering, voorgegaan door Bisschop Punt van het Bisdom Haarlem, ge-assisteert
door meerdere Bisschoppen. Voor, tijdens en na de Viering was er de mogelijkheid tot boete en voorziening.
Na de Eucharistie Viering volgde een Gebedsdienst, hierbij waren ook de Bisschoppen aanwezig en tijdens deze
Dienst werd de Kruisweg gebeden.
Er werden Getuigenissen voorgelezen van Martelaren, die in de afgelopen tijd om hun geloof zijn omgekomen:
•

In Jemen 4 Zusters van Teresa

•

In Congo Zuster Clara Agano

•

In Frankrijk Priester Jacques Hamel

•

In Syrië Pater Frans van der Lugt

•

In Egypte Koptische Christenen in de H. Marcus Kathedraal van Cairo

Bij het voorlezen van de getuigenissen van de Martelaren konden de aanwezigen een kaars aansteken. De
avond werd begeleid met gepaste muziek.
De inhoud van de getuigenissen heeft, zeker op mij, een diepe indruk gemaakt, maar ik denk dat dit voor iedereen geldt.
Tegen half tien zijn we weer ingestapt om de terugreis te aanvaarden. Zo rond de klok van half elf waren we
weer terug in de Parkstraat en werd er van elkaar afscheid genomen.
Volgend jaar zal de Avond van der Martelaren worden gehouden op 23 maart.

