
 

     Weekbrief Maartenskoerier 13 - 20 okt. 2019 
NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Open Parochie-avond in het teken van vernieuwing geloofsgemeenschap 

Op 15 oktober komen we om 20.00 uur bij elkaar voor de halfjaarlijkse open parochie-

avond. Die staat in het teken van de alom gevoelde behoefte om na te denken over 

vernieuwing van ons kerkelijk leven. Iedereen beseft dat we geen tijd meer mogen verliezen, 

ook in onze kerk. Natuurlijk, we staan er best goed voor met een gemiddelde 90 tot 100 

kerkgangers op een totaal van 392 ingeschreven leden. We doen het ook heel goed met 

onze vrijwilligers, zo’n 80 tot 90 mensen. En we zijn ook rijk bedeeld met onze werkgroepen, 

zo’n 25 in getal. Tenslotte, we hebben een enthousiaste gemeenschap die graag 

evenementen organiseert, om de twee jaar op reis gaat voor een pelgrimage en massaal 

meedoet aan Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervingsactie in januari en februari. We mogen 

niet mopperen en we doen dat ook niet. We mogen zelfs trots zijn, op iedereen die zich bij 

ons thuis voelt. Want dat willen we ook graag: dat mensen thuiskomen in onze kerk.  

Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. Daarom ging de werkgroep van woord- en 

communie op 10 oktober naar een parochie brede avond over de toekomst van vieringen 

onder leiding van een leek. Daarom trokken locatieraad en pastoraatsgroep (Corrie Bosman 

en Piet Geurtsen waren helaas verhinderd) op 11 en 12 oktober naar Schiermonnikoog om 

met de monniken stil te zijn en te vieren maar ook om na te denken over de prioriteiten van 

de toekomst van geloven in Maartensdijk.  

 

 

 
 

 

Weet u het nog, in 2017 en 2018 hebben we erover gesproken met de werkgroepen en met 

alle belangstellenden op zo’n open parochie-avond. We hebben toen vijf prioriteiten 

geformuleerd. Over deze thema’s willen we het hebben. Hier volgen de vijf thema’s uit de 

achterliggende jaren: 



- We zijn als van toegevoegde waarde op de bijzondere momenten van het leven 

(ziekenzegen, uitvaart, doop, eerste communie, vormsel, kinderkerk, kerstspel) 

- We zijn als kerk steeds weer dienstbaar aan de samenleving en willen ook verbonden 

zijn met en gastvrij zijn voor de dorpen om ons heen (volkskerstzang, scholen in onze 

kerk met kerst, vluchtelingen, voedselbank, 4 en 5 mei, Pinksteren op het gazon van 

gemeentehuis) 

- We geven ieder individu dat bij ons in de kerk komt het gevoel dat hij of zij rijker van 

hart de viering of ontmoeting verlaat (kerkgangers moeten het gevoel hebben dat ze 

voedsel krijgen voor hun ziel) 

- We weten dat in een groter wordende wereld mensen op zoek zijn naar een 

persoonlijke relatie en koesteren dat gevoel in werkgroepen en andere activiteiten 

(denk aan het feit dat je makkelijker in beweging komt door een persoonlijke relatie 

met sleutelfiguren) 

- We zijn kerk naar boven (verticaal naar God toe, levend van zijn genade) en we zijn 

kerk van opzij (horizontaal, je hoort bij een gemeenschap en je hoort bij een 

parochie)  

 

Meepraten over de toekomst van onze geloofsgemeenschap 

De toekomst bepalen we samen. In dialoog, door naar elkaar te luisteren, maar ook door de 

oogst van eerdere sessies mee te nemen. Daarom komen we als parochie op zaterdag 30 

november in Soest bij elkaar om verder na te denken over de pluspunten van iedere locatie. 

We doen dat aan de hand van de bestseller van dit moment op gebied van kerkvernieuwing 

en parochiebloei: Als God renoveert, van onderhoud naar bloei. Het zou goed zijn 

wanneer we in de weken naar 30 november met een leesclub bij elkaar komen om van dit 

boek telkens twee hoofdstukken te lezen en ons dan af te vragen: wat spreekt ons aan in dit 

boek, in hoeverre kunnen we ervan leren en waar zitten we al op het goede spoor. Daarom 

hierbij de uitnodiging: wie heeft zin om tussen 1 november en 29 november een leesclub te 

vormen rondom dit boek? Opgeven kan bij leofijen@adveniat.nl 

 

  

Donderdag 31 oktober staat om 10 uur de koffie klaar. Om 10.30 uur gaat pastoor 
Joachim Skiba voor in de eucharistieviering. Aansluitend kunt u een broodje mee-
eten. Opgave vooraf is niet nodig.  

 

 

 
Zondag 20 oktober 10.30:    Zaterdag 26 oktober 19.00:  Zondag 27 oktober 10.30:  
WOCO-viering                       eucharistieviering                 eucharistieviering 
Johan van Stralen                pastor Jozef Wissink            pastor Jozef Wissink 
samenzang                           samenzang                            samenzang 
collecte Missiezondag 
 
Misintenties zondag 20 oktober: heer Ad Glissenaar; heer Johannes van der Kaay; 
heer Jan van Lijden; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; heer Wim van Rijkom; 
mevrouw Nelly Sonderman – Wamsteker; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; heer 
Harry Vendrik; ouders Verweij en Miltenburg 
 

 

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com  
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