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Bij binnenkomst in de kerk staat links van het middenpad een bronzen beeld: 
Fluister. Een vogel fluistert zijn lied in het oor van een vrouw. Haar linkerhand 
houdt de vogel vast, de rechterhand weert hem af.
Dan ziet u vier blauwe schilderijen met daarop mensenparen, 
in volledige harmonie, voor- achtergrond en de figuren, zoals Adam en Eva. 
Blauw is de kleur van het kleed van Maria, de kleur van de zuiverheid, van de onschuld. 
Maar ook de kleur van het intellect, het woord, de ratio, het heilige weten, de eindeloze zee.
Als u naar het lithurgisch centrum kijkt ziet u de blauwe baan doorlopen vanaf het houten Mariabeeld 
tot de veelkleurige cirkel in het centrum van de kerk.
De baan is vol ervaringen, kristallen, gesprekken, beelden in een onbekende taal. 
De cirkel vertelt een verhaal over het proces dat nodig is om te kunnen samenwerken. 
Het licht opent de cirkel en het licht vormt zo een witte kelk, als symbool van stilte en meditatie.
Deze 'Sprankcirkel' is een model voor communicatie met zeven stappen: helderheid is het begin.
Dan komt het rood: mijn droom, mijn passie, mijn gevoel. 
Het paarse vlak staat voor luisteren, naar alles wat er is, naar de ander. 
Paars is de mengkleur van rood en blauw, luisteren naar elkaar. De eerste ontmoeting.
Na het blauwe vlak van 'de Ander', het vreemde, volgt een groen vlak: investeren, doen wat je kunt doen 
en wat nodig is. Vruchtbaar maken, geven. Het gele vlak staat voor balans, het evenwicht in alles, 
tussen man en vrouw, tussen geven en nemen. Het zijn stappen in een verhaal, op weg naar 
samenwerking, op weg naar het moment dat we elkaar kunnen verstaan. 
Oranje: de balans in onze hartstocht, de 'Flow', samenwerken.
Aan de andere kant van de cirkel loopt een rode baan naar het houten beeld van Jozef met kind.
Rood is de kleur van de liefde, van warmte, en kracht, de kleur van het bloed.

Tijdens de kennismaking met deze kerk kregen we een uitleg over het symbool van het kruis(teken). 
De verticale lijn van de Vader naar de Zoon, horizontaal van de Heilige Geest naar het Amen. 
De horizontale lijn is ook de communicatie, de geest die over de wateren zweeft. 
De wind uit het Pinksterverhaal, de scheiding tussen hemel en aarde, de inspiratie tot het 'zijn' . 
Er kan pas een uitwisseling, communicatie, zijn als er verscheidenheid is.
Pinksteren is het feest van het vinden en maken van gemeenschappelijke betekenis. 
Dit maken van gemeenschappelijke betekenis is ook een definitie van communicatie.
In het liturgisch centrum van de St. Martinuskerk is de vertikale as sterk aanwezig door 
het witte Christusbeeld. De horizontale lijn van het kruis ontbreekt. Daarom hebben we over de ronde 
muur een horizontale verbinding gemaakt. Achter het witte Christusbeeld ontmoeten de banen elkaar 
in de cirkel, die het leven van man en vrouw, verbindt. De horizontale baan is een abstracte 
verbeelding van de geest die over de wateren zweeft. 
Rechts voor het altaar staat een keramisch beeld: Kleine vleugels, een eenzaam en kwetsbaar mens. 
De handen boven het hoofd, open voor contact, met een tere, transparante huid.
Langs de galerij rechts hangt een serie schilderijen van rode mensenparen. 
Mensen van vlees en bloed, weg uit het Paradijs, hun eigen leven levend op de aarde.
In de linkergalerij hangen als afsluiting van dit verhaal twee kleurige schilderijen: een grote engel met 
blauwe vleugels, rechts de kleine mens met een vredesduif en gedragen door de hand van God.

Wij hopen dat onze ideeën, deze tekst, samen met de beelden, u kan inspireren. 

Hartelijke groet,
Katri en Roeland Schweitzer

Pinksteren 2012. 
Feest van de geest 
in de St. Martinuskerk in Doorn. 
Over de bijdrage van 
Katri en Roeland Schweitzer.


