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De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Basisscholen weer open vanaf 11 mei, 

kinderen tot 12 jaar mogen ook weer sporten 

zonder competitie, geen grote evenementen 

tot 1 september. En nog steeds geen 

maatwerk voor families in het verpleeghuis, 

dus bezoek blijft daar ongewenst. Dat was 

het grote nieuws gisteravond op de lang 

verwachte persconferentie van minister-

president Mark Rutte. Maar geen woord over 

de kerken die tot en met Pinksteren gesloten 

blijven. Op 20 mei is er een volgende evaluatie 

met een nieuwe persconferentie. Naar 

verwachting zullen de grote 

kerkgenootschappen komende dagen overleg 

hebben met minister Grapperhaus over de 

vooruitzichten op de korte en iets minder 

korte termijn. Daar zullen we zeker nog een en 

ander horen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.  

Vieringen op Goede Vrijdag en Paaszaterdag 

goed beluisterd 

De eerste online-vieringen vanuit een lege Sint 

Maartenskerk in coronatijd zijn goed 

beluisterd. Afgaande op de mondelinge 

reacties mocht dat ook al verwacht worden. 

Veel mensen reageerden enthousiast. Maar 

dat was nog niet meer dan een indruk. In deze 

tijd van virus met meten en weten wilden we 

dit ook echt zeker vaststellen. Dat is nu 

gebeurd, met dank aan Piet Geurtsen en 

Gusta Willems. Piet Geurtsen vond de exacte 

cijfers. Goede Vrijdag had 35 rechtstreekse 

luisteraars en 27 mensen die het in een later 

stadium hebben beluisterd. In totaal gaat het 

op Goede Vrijdag dus om 62  luisteraars. Als 

we bedenken dat hier ook echtparen bij 

zitten, dan is het werkelijke cijfer van 

luisteraars wellicht rond de 70 tot 80. Dat 

verschilt niet of nauwelijks van het normale 

aantal mensen op de avond van Goede 

Vrijdag, een goede score dus.  

Op Paaszaterdag is het niet anders. Er waren 4 

rechtstreekse luisteraars en maar liefst 66 

mensen die het op Paaszondag of nog later 

hebben beluisterd. Ook dat is meer dan prima. 

Want met de echtparen die voor twee tellen, 

komt het echte cijfer zeker rond de 80 

luisteraars. Ook dat is een geweldige score. 

Daaruit mogen we afleiden dat deze vieringen 

in een behoefte voorzien: onze leden willen 

fysiek en mentaal verbonden zijn met de 

heilige ruimte en met de geloofsgemeenschap 

van Sint Maarten. 

Dat blijkt ook uit andere resultaten. Die heeft 

Gusta Willems uitgezocht, de vrouw die voor 

het parochiebestuur van Martha en Maria 

communicatie in haar portefeuille heeft en dat 

meer dan prima doet. Ze zag in de aantallen 

keren dat onze website is aangeklikt een 

buitenproportionele hoeveelheid die er alleen 

maar op kan wijzen dat mensen op zoek zijn 

gegaan naar de vieringen 

Viering met Jozef Wissink beluisteren, 

zaterdag 25 april om 19.00 uur. 

Die viering is rechtstreeks te horen via het 

bekende www.marthamaria.nl  

Laten we met elkaar naar pastor Jozef Wissink 

luisteren en ons zo verbonden weten.  

Liturgie van zaterdag 25 april wordt 

meegestuurd met weekbrief van diezelfde 

zaterdag 

Voor ieder die wil meevieren met pastor Jozef 

Wissink is ook de liturgie beschikbaar. Die 

wordt digitaal meegestuurd zodat u kunt 

meebidden, meelezen en meezingen. Liturgie 

wordt zo echt iets van onze hele 

gemeenschap. En we zullen nog veel sterker 

het gevoel hebben dat we samen vieren in die 
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heilige ruimte van onze Sint Maartenskerk.  

Vader van Evert van ’t Land en schoonvader 

van Diana van ’t Land, opa van Vivian en 

Boris is overleden: Wim van ’t Land 87 jaar. 

Deze  woensdag 22 april is het afscheid in 

kleine kring. Laten we bidden voor de 

zielenrust van Wim van ’t Land. Laten we ook 

bidden zijn vrouw Wil, voor Evert en Diana, 

onze trouwe kerkgangers, met hun kinderen 

Vivian en Boris. Laten we juist vandaag 

verbonden zijn met dit gezin dat in stilte 

afscheid neemt van hun dierbare man, vader, 

schoonvader en grootvader. En laten we een 

kaarsje opsteken thuis zodat het Licht van 

Christus en de Liefde van Maria bij het gezin 

van Evert van ’t Land zijn.  

Mieke de Kruijf heeft vorige week haar 

bovenarm gebroken bij een val in haar 

kamer. Vrijdag is zij geopereerd, zaterdag 

weer thuisgekomen. Mieke is een vaste 

kerkganger in onze geloofsgemeenschap. Zij 

voelt zich nog steeds zeer verbonden met ons. 

Bijna elk weekend belt zij met mensen uit 

onze kerk. En toen zij haar arm had gebroken, 

was zij zelf degene die ons het nieuws bracht. 

Ze vroeg of wij voor haar willen bidden. Het 

mooiste gebed voor haar is op dit moment 

een kaartje met goede wensen. Dan zal zij zich 

gedragen voelen in haar revalidatie. Een 

kaartje zal haar zeker steun geven: mw. M. de 

Kruijf, Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. 

Debeijeweg 79 3731 MC De Bilt. 

De klokken gaan vanavond weer luiden om 

19.00 uur  

Dit is meer dan een rituele mededeling, zeker 

na de persconferentie van minister-president 

Mark Rutte gisteravond. Dit is een smeekbede 

aan God om bij ons te blijven en om ons niet 

alleen te laten. Dit is een presentie van de 

kerk in ons dorp en ver daarbuiten. Want Piet 

en Ineke Geurtsen vertelden dat zij tot in 

Westbroek de klokken kunnen horen. 

Daarmee laten kerken ook zien dat het in deze 

coronavirus niet alleen om een vaccin gaat 

maar ook om de vraag: van wie leven we 

eigenlijk en wie behoren we toe? Gaat het om 

de evenementen die niet doorgaan? Of doet 

deze crisis ons nadenken over de vraag of we 

anders kunnen leven: meer in soberheid, 

dichter bij de schepping, nader tot elkaar en in 

het besef dat we het leven gekregen hebben 

van God zelf. Dat wordt allemaal uitgedrukt in 

het luiden van de klokken.  

 

 
 

Zaterdag 25 april 19.00 uur: eucharistieviering met pastor Jozef Wissink, te beluisteren via 
www.marthamaria.nl  Ook op een later tijdstip via het Radioarchief.  
 
Misintenties zaterdag 25 april: heer Theo Andringa; heer Johannes Bitter; familie J.C. Kemp – 
Vendrig; mevrouw Connie Zuk - van der Laan  
 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924 
 
Een viering bekijken en beluisteren uit de Jozefkerk in Hoogland, met een voorganger uit ons 
pastoraal team, kan via de website www.katholiekamersfoort.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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