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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Voorlopig in het vierde weekend van de 

maand geen vieringen op zaterdag 

Aangezien er zeer weinig aanmeldingen zijn 

voor de zaterdagavondviering is besloten deze 

vieringen voorlopig geen doorgang te laten 

vinden. Maar: 

Wees welkom in de kerk op zaterdagmiddag 

van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Het is gebeurd op aandrang van een paar 

vaste kerkgangers en vrijwilligers. Zij hebben 

het verzoek gericht tot pastoraatsgroep en 

locatieraad om voortaan op zaterdag de 

kerkdeuren te openen. Als God onder ons 

komt wonen en daarmee zegt dat Hij ons 

allemaal de moeite waard vindt en welkom 

heet, waarom zouden wij dan niet hetzelfde 

doen: iedereen welkom heten in onze kerk. 

Daarom zijn de deuren open op 

zaterdagmiddag. Met dank aan de kosters, 

met dank aan andere vrijwilligers. Soms zijn er 

maar drie gasten die van de stilte willen 

proeven, een andere keer zijn het er bijna 

tien. Maar soms kan het ook zomaar iemand 

zijn die bij zijn overleden vrouw een kaarsje 

komt branden. Onze gasten komen voor hun 

overleden dierbaren, voor Maria en voor de 

stilte. En iedereen gaat gesteund naar huis. 

Daarom zouden wij het wel van de daken 

willen schreeuwen: kom naar de kerk, wees 

stil, steek een kaarsje op en leg je handen 

neer in de handen van God of in de zachte 

glimlach van Maria, iedere zaterdagmiddag tot 

Kerstmis, van 14.00 – 16.00 uur. En weet u 

welkom! 

Noteer in uw agenda zaterdag 7 november 

als dag van onze geloofsgemeenschap 

In coronatijd is alles anders. We merken het 

steeds weer. Alles wat we in ons hoofd 

hadden naar de feestdagen toe, zullen we 

anders moeten aanpakken. Maar juist die 

constatering doet ons ook beseffen dat we 

elkaar missen in de gewone contacten. 

Koffiedrinken na afloop is een groot geschenk 

geworden. Wat doodnormaal was, is bijzonder 

geworden. Sint Maarten vieren is ook anders 

met de werkelijkheid omgaan, wat doe je met 

de ouders? En wat doen we met Allerzielen? 

Bij elke nieuwe plechtigheid of rond de 

komende christelijke hoogtijdagen in 

november en december moeten we 

nadenken. En dat allemaal omdat lichamelijk 

contact en aanraking uit den boze zijn. We 

hebben zo’n fysiek geloof en we kunnen er zo 

weinig mee. Daarom hebben we als 

locatieraad en pastoraatsgroep het initiatief 

genomen om rond Sint Maarten op zaterdag 7 

november een bijzondere dag voor iedereen 

in onze kerk te organiseren. Noteer die dag in 

uw agenda. Zorg dat u erbij bent en dat u dat 

ouderwetse gevoel van betrokkenheid gaat 

ervaren. Op zeer korte termijn krijgt u het 

programma voor deze zaterdag en hoort en 

leest u hoe u zich kunt opgeven. Maar nu al is 

het belangrijk om deze datum met een 

sterretje te noteren op uw kalender of in uw 

agenda. 

Nog een datum is van belang, dinsdag 20 

oktober als de avond voor de werkgroepen 

We hebben geconstateerd dat we allemaal 

moeite hebben om de draad weer op te 

pakken: in ons kerkbezoek, maar ook in de 

organisatie van onze activiteiten. Want er kan 

zo veel niet, horen we voortdurend in de 

media. En toch moeten we door, mogen we 

ook door. Dat is ons heilige opdracht om juist 

nu geloofsgemeenschap te zijn voor ieder die 

een beroep op ons wil doen. Jongeren, 
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ouderen, gezinnen, mensen in problemen: ze 

kijken uit naar de kerk, naar onze kerk. Wat 

gaan we doen? Daarom organiseren we weer 

een avond voor de contactpersonen van alle 

werkgroepen. Namens de pastoraatsgroep en 

locatieraad zit Piet Geurtsen deze avond voor. 

Om 20.00 uur in De Mantel. We hopen 

natuurlijk dat vertegenwoordigers van alle 

werkgroepen aanwezig zullen zijn. Want 

samen kunnen we deze moeilijke toekomst 

aan. En samen kunnen we van de komende 

feestdagen in december ook echt weer een 

evenement maken. We zullen zelf de slingers 

moeten ophangen. Corona probeert dat te 

verhinderen, maar wij hebben een sterker 

virus, dat van ons geloof en van onze 

gemeenschapszin. We zien elkaar op dinsdag 

20 oktober, om 20.00 uur in De Mantel. 

Misdienaars zijn in het niets verdwenen 

Wordt het ook weer niet tijd om de 

misdienaars weer zichtbaar te maken? In de 

vieringen zonder publiek hoefde dat niet. 

Maar in de huidige vieringen is het nog niet 

geprobeerd. Steeds werd er gezegd: zo weinig 

mogelijk mensen rond het altaar, zo weinig 

mogelijk taken, zo weinig mogelijk kansen op 

besmetting. Ook bij het aandragen van de kelk 

en andere rituele handelingen. Maar als we 

dat blijven zeggen hebben we straks geen 

misdienaar meer over. Te lang niet 

opgeroepen, uiteindelijk overbodig geworden. 

Dat lijkt het gevaar te worden. Dat willen we 

niet, want we zijn blij met de misdienaars die 

we nog hebben en we koesteren hen. Daarom 

zoeken we naar mogelijkheden om telkens 

met één misdienaar aan de slag te gaan in de 

vieringen. Als een signaal dat we hen missen 

en dat we niet zonder hen kunnen. 

Voedselbank De Bilt 

Met ingang van aanstaand weekend worden 

er weer producten ingezameld voor de 

Voedselbank in De Bilt. Tijdens de openstelling 

van de kerk op zaterdag en voor aanvang van 

de zondagse viering kunt u uw producten 

weer deponeren in de bekende mand.  

Heel veel dank voor uw goede gaven.  

Doop in onze geloofsgemeenschap 

Zondagmiddag 27 september wordt Sofia Luna 

Hodes gedoopt, dochter van Rosario Sánchez 

en René Peter-Paul Hodes. Pastor Jozef 

Wissink zal de doop toedienen. Wij 

verwelkomen de kleine Sofia van harte in onze 

parochiegemeenschap.  

 

Lieve mede parochianen, ik wil iedereen bedanken die in welke vorm dan ook belangstellend en 
medelevend is geweest tijdens het herstel na mijn operatie. 
Het heeft me goed gedaan! 
Het herstel gaat goed, ik voel me goed (ik mag en kan nog niet alles) maar hoop snel weer in de 
kerk te zijn. 
Groetjes Gea 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 27 september 10.30 uur:                                  Zondag 4 oktober 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                             Open Huisviering                                                                                                                                                                              
pastor Jozef Wissink                                                        Martine Sloezarwij 
Peter Steijlen en voorzang                                             Gijsbert van der Linden en voorzang   
Misintenties zondag 27 september: Zuster Margareth; heer Theo Andringa; heer Etwald Goes; 
heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; mevrouw Trees Joosten – Thomas; ouders Kemp - van 
de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; ouders Smet – Strig; heer Joop Uppelschoten 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
Aanmelden voor de digitale Weekbrief op weekbriefsm@marthamaria.nl   
 

 

mailto:corona-vieringensm@marthamaria.nl
http://www.marthamaria.nl/

