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KERK 
Al een tijdje ben ik niet op bezoek geweest 
op zondagochtend mis ik jou het allermeest 
het luiden van je klokken in de morgen 
lokten mij weg van doordeweekse zorgen. 
Gezeten op de stoelen met oud en jong samen 
een zonnestraal piepte plagend en troostend door je ramen 
het orgel speelde, eensgezind konden we dan zingen 
danken en bidden voor de zegeningen. 
Als jij geen plek meer bent om veilig in te zijn 
geen doop en geen tafel meer met brood en wijn 
waar moet ik dan heen om te schuilen 
om eventjes de hectiek voor rust te ruilen? 
En al klinken Goddank de preek, het Woord en het gezang nog via internet 
op een andere manier woord en gebed 
toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm 
en ook de mensen met wie ik zo graag een geloofsgemeenschap vorm. 
Het is ongelooflijk en nog steeds niet voor te stellen dat ik zo lang weg moest blijven 
heb nu pas geleerd: je bent werkelijk een genade, een voorrecht zonder overdrijven 
ik ben zo blij dat er zondag een einde komt aan deze veel te lange periode van rouw 
want ik kan niet leven zonder God, zonder geloofsgemeenschap en zonder jou 
 
WEES WELKOM, RESERVEER EN DANK GOD DAT WE WEER SAMEN MOGEN KOMEN 
Bovenstaande tekst kwam via de trouwe kerkgangers echtpaar Van Breukelen, uit Loosdrecht. 
Deze woorden staan op een mooie kaart van de Emmausparochie van Hilversum. 
 
Mooie, treffende woorden die zo goed uitdrukken wat we hebben gemist 
Woorden ook die ons doen beseffen: wat een geschenk om weer samen te kunnen vieren 
Wat een genade om elkaar weer te zien en te groeten in de kerk 
Wat een dankbaarheid dat we weer samen mogen komen in onze geliefde kerk van Sint Maarten 
Wat een voorrecht om mee te neuriën met de voorzangers 
Wat een zegen dat we de voorgangers Martine en Tony in de ogen kunnen kijken 
Wat een geluk dat we elkaar met een knikje of glimlach de vrede kunnen wensen 
Wat een geschenk om God samen te danken dat we er nog zijn, in goede gezondheid 
Wat een cadeau dat we zondag de klokken horen en ons welkom weten. 
We gaan weer beginnen, kom naar de kerk en meld je aan, zie onderaan deze weekbrief 
 
 
 



NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 
Collectes blijven verrassend op peil 
Het is een fenomeen dat ook landelijk te zien is: veel kerken houden hun financiën op peil. Dat is niet 
overal het geval. Er zijn ook kerken die echt minder inkomsten hebben. Daarom wordt er in deze 
periode een extra Kerkbalans gehouden, met de oproep om de kerk financieel te blijven steunen. Wij 
hebben het voorrecht dat we een kleine gemeenschap zijn en dat we er veel voor over hebben om 
samen te kunnen vieren en betrokken te zijn op elkaar en op de wereld om ons heen. Teken van die 
betrokkenheid is het geld dat is binnengekomen bij de penningmeester. Met opbrengsten die niet 
veel onderdoen voor de wekelijkse collecte. Dat is prachtig en tegelijk een aansporing om te blijven 
geven, elke week, elke maand. Juist nu we beetje bij beetje uit de woestijn komen en het levende 
water weer mogen proeven, is het devies: steun de kerk en geef om elkaar. 
Goed nieuws voor koor van Sint Maarten 
We beseffen heel goed dat het voor de koren moeilijk is in deze maanden. Ze kunnen niet repeteren, 
ze mogen niet samen zingen. En als ze hun stemmen laten horen, dan is het in heel kleine groepjes 
met voldoende afstand ook. Juist dan is het fijn om ook goed nieuws over het koor van Sint Maarten 
te vertellen. We zijn al langere tijd in gesprek met het parochiebestuur van Martha en Maria om 
Peter Steijlen als dirigent langer aan het koor van Sint Maarten te kunnen binden en langer met onze 
geloofsgemeenschap verbonden te laten blijven. Loek Fonkert heeft daar zijn uiterste best voor 
gedaan. Hem komt hulde toe, want we kunnen hier melden dat Peter Steijlen de komende jaren het 
koor van Sint Maarten blijft bezielen met zijn grote talenten. We zijn heel dankbaar voor dit mooie 
nieuws.  
En we willen hier tegelijk Gijsbert van der Linden noemen, want hij zorgt in veel vieringen als 
vrijwilliger voor muzikale ondersteuning, met enthousiasme en grote inzet. Heel veel dank, beste 
Gijsbert, namens ons allemaal!  
 
 

Verplichte aanmelding voor vieringen op 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. 

 
 

Zondag 12 juli 09.00 uur:                                           Zondag 19 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                        Gebedsviering 
Pastoor Joachim Skiba                                                Johan van Stralen 
Peter Steijlen en voorzang                                         Peter Steijlen en voorzang 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
 
Misintenties zondag 12 juli: heer Dirk Klaarenbeek; heer Jan van Lijden; mevrouw Rian 
Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Verweij en Miltenburg; heer 
Dick de Wild; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
 

 


