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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Steeds meer mensen op zondag in de kerk
Met dank aan Jos van Cleef, Loek Fonkert en
Kees van Rooijen – het kernteam van
protocollen en reserveringen in onze kerk –
mogen we constateren dat er steeds meer
mensen de schroom overwinnen en op zondag
naar de kerk komen. Op 5 juli meldden zich
tevoren 25 mensen en werden die aangevuld
met 12 medewerkenden (voorganger, koster,
koor, organist, lector etc). Dat zorgde voor een
totaal van 37 personen bij de eerste viering na
bijna vier maanden in onze kerk. De tweede
keer lag het getal hetzelfde niveau, ondanks
het extreem vroege tijdstip van de viering,
namelijk 9.00 uur. Joachim Skiba mocht
rekenen op 25 aanmeldingen, met 11
medewerkenden. Johan van Stralen werkt al
jaren als een magneet van bezieling en mocht
een verdubbeling noteren, bij zijn laatste
viering als lekenvoorganger. Maar liefst 52
mensen meldden zich aan, met 12
medewerkenden daarbij. Dat betekende een
getal van 64 kerkgangers, ongekend hoog,
mooi voor Johan, maar ook een bewijs dat het
vertrouwen onder de kerkgangers terugkomt.
Maar Jozef Wissink deed er nog een schepje
bovenop, want op zondag 26 juli werden er
maar liefst 57 reserveringen genoteerd, met
daarbij 13 medewerkenden. Dat geeft een
totaal aantal mensen in de kerk van 70. Dat is
een compliment aan het kernteam van
protocollen en reserveringen, want zij hebben
er voor gezorgd dat het vertrouwen langzaam
terugkeert. Dat is hard nodig want we hebben
die fysieke betrokkenheid van steeds meer
mensen heel hard nodig. Zonder onze
kerkleden lukt het echt niet. We zitten in de
moeilijkste crisis in de kerk sinds

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

mensenheugenis. Als we niets doen, verliezen
we mensen. Dat willen we niet. Daarom zou
het mooi zijn als we deze lijn van steeds meer
bezoekers door kunnen trekken.
Kees Baas maakt het goed en dankt iedereen
voor het meeleven
Kees Baas had er als een berg tegenop gezien.
Na zijn linker heup jaren geleden moest hij
eraan geloven, zijn rechter heup moest
vervangen worden. En zo gebeurde kort
geleden in het Diakonessenhuis. Met een
positief resultaat als gevolg. Zonder pijn aan
de geopereerde heup, maar wel met pijn aan
de spieren, revalideert hij als een stoere 80plusser. In grote dankbaarheid voor de zorg
van zijn naasten, maar ook met een diepe
buiging naar de verpleegkundigen die hem alle
steun gaven bij de eerste moeilijke uren na de
operatie. Van die hulp is hij nog steeds onder
de indruk. Maar Kees zou Kees niet zijn als hij
niet meteen aan de slag ging: dus liep hij al
een rondje om de kerk. Dat was iets te veel
van het goede. Nu is het de heen en weer in
het park. En dat doet Kees goed. Kaarten zijn
welkom op Nachtegaallaan 42 3738 EB te
Maartensdijk. Bezoek is ook welkom. Als het
niet uitkomt, laat Kees het weten. Wij als
geloofsgemeenschap zijn blij dat Kees al weer
goed herstelt en dat hij een markante pilaar in
onze geloofsgemeenschap is, samen met zijn
vrouw Tony. Meestal zitten ze redelijk
vooraan, bijna altijd naast elkaar. Kees hoopt
komende zondag bij de viering met Paul Vlaar
van de partij te zijn, op een stoel helemaal
vooraan.

INSPIRERENDE TEKSTEN – STILTE van Kris Gelaude (Vlaamse dichteres)
Gezegend deze stilte
Gezegend deze stilte
die wij in almacht en overmoed
omdat zij adem geeft
vergeten waren.
en schoonheid kent
Zij heeft alle tijd,
Omdat zij het kleine
want zij is van eeuwigheid.
aan het licht kan brengen.
En zij wacht ons,
Omdat van beweging en van rust
ongezien en overal
zij de grondtoon is.
in al wat gegeven is.
Omdat zij vertrouwen wekt
In het vroegste
en de hoop in haar geborgen blijft.
en het laatste licht.
Omdat zij in elke mensenziel
In al wat te bloeien staat.
is neergelegd.
In het vogellied
En de goddelijke kracht bezit
dat nooit zo helder klonk.
om te helen en te heiligen.
In de wind die zich
heeft neergelegd
in de glimlach van een mens.
In de taal die wil omarmen
en het onuitspreekbare
in wat onverwacht soms
op je weg verschijnt.
Het “Intentieboek” in de zondagse viering
In verband met alle hygiëneregels is schrijven in het Intentieboek niet mogelijk.
De afgelopen vier vieringen konden aanwezigen daarom hardop hun intenties noemen. Op zich heel
mooi, maar met als nadeel de slechte verstaanbaarheid in de kerk zelf en voor de luisteraars thuis.
Daarom deze verandering: vanaf nu kunt u uw intentie voor het “Intentieboek” opgeven via het
mailadres voor de reserveringen of telefonisch bij Loek Fonkert, bij voorkeur gelijktijdig met uw
reservering(en). Zie de gegevens onderaan deze Weekbrief.

Zondag 9 augustus 09.00 uur:
Eucharistieviering
Pastor Mauricio Meneses
Gijsbert van der Linden en voorzang

Zondag 16 augustus 10.00 uur:
Gebedsviering
Leo Fijen
Gijsbert van der Linden en voorzang

Misintenties zondag 9 augustus: mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; ouders De Groot –
Gijsberts; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Jan van Lijden; heer en mevrouw Richard en
Georgette le Mans; heer Dick de Wild; heer Ben Woorts
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
Ook voor opgeven intenties voor “Intentieboek”.
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

