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Beste medeparochianen van Sint Maarten 
 
Zoals inmiddels bekend kunnen gelukkig vanaf 1 juli de kerkdiensten weer hervat worden.  
We moeten ons hierbij wel strikt aan het protocol houden welke is opgesteld naar aanleiding van de 
corona maatregelen. 
Voor onze Sint Maartenskerk betekent dit concreet dat er in de diensten plaats is voor ongeveer 50 
tot 60 personen.  
U kunt alleen een kerkdienst bijwonen als u zich daarvoor hebt aangemeld én als u die aanmelding 
bevestigd heeft gekregen (telefonisch of per mail). 
Onderling ruilen is niet toegestaan i.v.m. de strikte regel dat wij vooraf moeten weten en 
registreren wie de kerkdienst bezoekt. 
In geval u toch niet kunt komen nadat u een bevestiging heeft ontvangen, wilt u dit dan (via het 
mailadres) doorgeven, want dan kan mogelijk iemand anders alsnog een plaats krijgen. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor alle hieronder vermelde vieringen kan via de mail:                                                       
corona-vieringensm@marthamaria.nl, met vermelding van uw naam en voor welke viering(en). 
Wilt u hierbij ook aangeven of u alleen komt of met 1 of meer huisgenoten  ( namen vermelden). 
Bent u afhankelijk en heeft u een vaste hulp en wilt u samen naar een viering, geef dit dan even aan, 
dan wordt u samen voor de viering uitgenodigd. 
Indien u geen mail heeft, roep dan de hulp in van een mede parochiaan. Wanneer dit echt niet lukt 
kunt u bellen met Loek Fonkert 06-14800252. 
Aanmelden voor bijwonen kerkdienst kan tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voorafgaand aan de 
viering. 
Indien wij voor een viering teveel aanmeldingen hebben en u voor de viering niet wordt ingedeeld,  
dan zullen wij u – als u zich daarvoor heeft opgegeven – met voorrang voor de volgende viering een 
plaats geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Locatieraad/Pastoraatsgroep 
 
 
Datum Tijd Viering  Voorganger 
5 juli 10.00 uur Open Huisviering Martine Sloezarwij 
12 juli 09.00 uur Eucharistieviering Joachim Skiba 
19 juli 10.00 uur Gebedsviering  Johan van Stralen 
26 juli 10.00 uur Eucharistieviering Jozef Wissink 
 
Vieringenschema onder voorbehoud van wijzigingen vanuit pastoraal team 



INSPIRERENDE TEKST – HUIS OM STIL TE ZIJN 
We zijn geweldig blij dat iedereen die zich aanmeldt en de bevestiging heeft ontvangen weer naar de 
kerk kan komen. Bijna vier maanden hebben we dat gevoel moeten missen: om elkaar te ontmoeten 
in de kerk. Het leek zo gewoon, we weten nu dat het een geschenk is om naar de kerk te kunnen 
gaan. En we weten ook dat we elkaar gemist hebben. Wie u ook bent, waar u ook zit, welke rol u ook 
speelt, hoe oud of jong u ook bent: het maakt niet uit. We hebben u gemist. En we hebben gemist 
dat we in elkaar ook Christus konden ontmoeten. Een paar jaar geleden waren we in Jorwerd (waar 
God verdween en weer terugkeerde) en zagen we deze tekst in de kerk hangen, een tekst van  
Eppie Dam. Die tekst drukt zo mooi uit wat de kerk voor een mens kan betekenen. 
 

Uit straten ronkend en rumoerig 
heb ik een weg, een plek gezocht; 

ik vond, het hart beklemd en roerig, 
een huis gebouwd uit ademtocht. 

 
Uit woordenvloed ben ik gekomen, 

genaderd tot de bron van rust; 
niet om er zomaar weg te dromen 
maar stil te zijn naar hartenlust. 

 
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend 

en daal ik tot mijn wezen in, 
in stilte die bevrijdt, ontwapent: 

een stem die spreekt van dieper zin. 
 

Het veilig masker mag doormidden, 
ik toon mezelf een waar gezicht; 

terwijl – geopend – handen bidden: 
ontvangend, weerloos, vederlicht. 

 
Ik voel me als herdacht, herboren - 
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; 
ik ga, weer mens als nooit tevoren, 

De wereld anders tegemoet. 
 

Weekend 27-28 juni: Eucharistieviering met pastor Jozef Wissink, orgel en zang door Gijsbert van 
der Linden en leden Maartenskoor. Te beluisteren vanaf zaterdagavond 19.00 uur. 
 
Misintenties: heer Theo Andringa; heer Johannes van der Kaay; familie J.C. Kemp – Vendrig; 
Zuster Margareth; heer en mevrouw Van der Pluijm - van de Pavoordt en Hansje; ouders Smet – 
Strig; ouders Verweij en Miltenburg; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg 
 
Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924 
Uw bijdrage voor de “collecte” is steeds welkom op NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha 
Mariaparochie Maartensdijk  
Een viering bekijken en beluisteren uit de Josephkerk in Hooglanderveen, met een voorganger 
uit ons pastoraal team, kan via de website www.rkeemland.nl 
 
Zondagmorgen op NPO 2: 9.45 uur Geloofsgesprek, 10.00  uur Eucharistieviering 



 


