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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vieringen in onze kerk in de komende tijd 

Voorlopig niet meer dan 30 kerkgangers vanaf 

zondag 7 juni en 100 kerkgangers vanaf 

zondag 5 juli. Dat is de norm van minister-

president Mark Rutte. Voor ons betekent dit 

30 kerkgangers in de maand juni en 48 

kerkgangers in de maanden daarna. Wat dat 

praktisch gaat betekenen, weten we pas 

wanneer de Nederlandse bisschoppen hun 

richtlijnen kenbaar hebben gemaakt. Het gaat 

niet zozeer om looplijnen, 

ontvangstcommissie en afscheidscomité bij 

het verlaten van de kerk, het gaat ook niet om 

de inrichting van de anderhalve meter in de 

kerk. Dat gaat allemaal wel lukken. De 

knelpunten zitten in de communie. Zoals de 

protestanten worstelen met de doop, zo is 

onduidelijk hoe katholieken de communie 

kunnen uitdelen. In Duitsland en omringende 

landen zijn daarvoor verschillende wegen 

gezocht. Soms door de hosties aan te bieden 

op een pateen, maar ook door een plastic 

afscheiding te maken tussen voorganger en 

kerkvolk. Een ander knelpunt is het zingen. In 

de kerk hoort gezongen te worden, maar 

minister-president Mark Rutte vergeleek op 

een persconferentie van afgelopen vrijdag het 

transpireren in een sportschool met zingen uit 

volle borst in een kerk. Hoe gaan we dat 

oplossen? Welk advies geven de Nederlandse 

bisschoppen? Wel zingen, maar dan alleen 

met een paar solisten die ver genoeg van 

elkaar staan?  We hopen dat we zo snel 

mogelijk wat van de Maliebaan horen. 

Nu eerst verrassend mooi nieuws: de vloer in 

De Mantel is weer top 

Hulde aan Kees van Rooijen en Ton Kemp. Zij 

werkten zich in het zweet de afgelopen dagen 

om de vloer van De Mantel te reinigen en van 

een nieuwe waslaag te voorzien. Geen dure 

investeringen, maar een vernuftige kijk op 

renovatie. Dat hebben deze twee mannen 

laten zien. Kijk en geniet mee, want we 

hebben er een mooie foto van gemaakt. Bij 

zomerse temperaturen werd er echt 

geploeterd. Maar het resultaat mag er zijn. 

 
De klokken worden niet meer geluid op 

woensdag om 19.00 uur 

Zoals over de gehele linie een versoepeling 

plaatsvindt, zo hebben de grote 

kerkgenootschappen ook met meer 

ontspanning gereageerd. Dit betekent dat de 

klokken niet meer op woensdagavond om 

19.00 uur worden geluid. Kunnen we daarmee 

opgelucht ademhalen? Nee, want ook de 

Nederlandse bisschoppen geven een 

winstwaarschuwing: het moet wel goed 

blijven gaan.  Ook in de Maartenskerk gaan 

straks de deuren weer langzaam open. En 

gaan de klokken weer luiden zoals we gewoon 

zijn, om half elf. Al die keren op 

woensdagavond was Kees van Rooijen onze 

klokkenluider. De laatste keer gebeurde het 
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op de dag van 75 jaar vrijheid, 5 mei dus, toen 

hij om 12.00 uur een kwartier lang de klokken 

luidde, geholpen door zijn kleindochter Fenne. 

Dank nog eens beste Kees voor al die keren 

dat je de klokken in beweging bracht. We 

denken en geloven dat God ons hoort in ons 

gebed: God, kom gauw, help ons uit deze 

nood. 

Luistercijfers van Goede Vrijdag, Paaszondag 

en zondag 25/26 april  

Nu uitgestelde luisteraars zijn meegeteld 

komen Pasen en zondag 25/26 april op meer 

dan 100 en Goede Vrijdag op 90 luisteraars. 

Heel mooi dat de leden van de Sint 

Maartenskerk ook in deze tijd zo trouw zijn 

aan onze kerk, onze gemeenschap, onze 

voorgangers en onze weg in het leven, 

Christus zelf.  

Moederdag weer een viering met Martine 

Sloezarwij en Gea Lenssinck  

Ga luisteren komende zondag om 10.30 uur, 

naar de stemmen van Martine en Gea, naar 

het koor van Gijsbert van der Linden en naar 

de klokken en gong die als vanouds klinken. 

Ga luisteren want het is Moederdag.  

Zonnebloemloten 2020 online kopen 

Het is, nu direct verkopen in ieder geval tot 1 

juni niet gebeurt, mogelijk online loten te 

kopen. Dat gaat heel eenvoudig en wijst 

zichzelf. Het zou heel mooi zijn als u op die 

manier de Zonnebloem steunt. Hoe online 

loten bestellen? 

 
Ga hiervoor naar de 
website  www.zonnebloemrh.nl  + kies voor 
de afdeling Maartensdijk (een andere afdeling 
mag natuurlijk ook) + druk op Ga naar 
Lotenverkooppagina.  
Op die pagina vult u de gewenste gegevens in, 
u betaalt daarna via Ideal.   
Ter bevestiging krijgt u een e-mail toegestuurd 
met uw lotnummer(s) en heeft u een prijs 
gewonnen dan krijg u daar bericht van. De 
prijs van een lot is € 2,- en de afdeling krijgt 
hiervan € 1,50. 
Namens het bestuur van de Zonnebloem 
afdeling Maartensdijk alvast dank voor uw 
hulp. 
Met vriendelijke groet, 

Rut Verhoef, penningmeester  
 

 

 

 
 

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. marthamaria.nl of  www.katholiekamersfoort.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 
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