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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Loek Fonkert geeft als budgethouder van Sint Maarten het stokje door aan Jos van Cleef 

Dat is het belangrijkste nieuws voor deze week uit onze geloofsgemeenschap. De wisseling van de 

wacht in de functie van budgethouder, een andere naam voor penningmeester. Dat was tien jaar de 

taak voor Loek Fonkert in onze locatieraad, een taak die hij meer dan voortreffelijk heeft verricht en 

waarvoor ieder in onze geloofsgemeenschap hem zeer veel dank verschuldigd is. Loek had al vaker 

aangegeven dat na tien jaar deze vertegenwoordigende taak vooral naar de parochie van Martha en 

Maria te zwaar werd voor hem. Een budgethouder moet verantwoording afleggen binnen de eigen 

geloofsgemeenschap maar ook naar de parochie en het aartsbisdom toe. Dat is een zware 

verantwoordelijkheid die ook de nodige vergaderingen met zich mee brengt in Baarn of Soest waar 

de centrale parochie doorgaans met het bestuur samenkomt.  

Trots op deze gemeenschap 

‘Ik kon het steeds minder makkelijk opbrengen om namens Maartensdijk naar die overkoepelende 

vergadering te gaan. Mijn vreugde haal ik uit onze eigen geloofsgemeenschap. Tien jaar geleden 

kwam Huib Mekel mijn tuin binnenwandelen met de vraag of ik geen penningmeester wilde worden. 

Ik had die vraag nooit verwacht maar besloot al snel ja te zeggen. Ik werkte toen nog, maar had het 

gevoel dat deze taak bij me paste. Het boeiende van deze functie is dat je steeds meer mensen leert 

kennen en dat je je daarmee verbonden gaat voelen. Natuurlijk zijn procedures belangrijk maar in 

een organisatie als een geloofsgemeenschap tellen vooral de contacten en de gemeenschappelijke 

ervaringen. Die zijn zo waardevol. En daardoor lukken de cijfers ook weer beter. Deze functie heeft 

me veel vreugde gebracht, door de mensen. Daarom ben ik trots op deze gemeenschap. En daarom 

ga ik weg en toch ook weer niet. De vertegenwoordiging naar buiten toe geef ik graag door aan Jos 

van Cleef. Zij kent onze geloofsgemeenschap, doet het geweldig in de complexe regels rond de 

vieringen en de reserveringen en heeft ja gezegd op de vraag of ze mij als budgethouder wil 

vervangen in locatieraad van Maartensdijk. Dat wil zij en daar ben ik haar heel dankbaar voor’, aldus 

de uitleg van Loek Fonkert die uit de locatieraad stapt, geen budgethouder meer is, maar achter de 

schermen wel beschikbaar blijft om de betalingen te doen, de boekhouding op orde te houden en 

Kerkbalans te organiseren. Hij beleeft daar te veel vreugde aan om dat ook af te stoten. En dat geeft 

Jos van Cleef de kans om alle details van begroting, exploitatie en budgetten te leren kennen en onze 

kerk te vertegenwoordigen naar de parochie en naar het bisdom toe. 

Jos van Cleef de nieuwe budgethouder 

Met andere woorden, Jos van Cleef wordt binnen de locatieraad de budgethouder die beurtelings 

met Leo Fijen de vergaderingen gaat leiden van locatieraad en pastoraatsgroep. Samen zullen Jos en 

Leo de bestuurlijke gezichten naar buiten zijn van Sint Maarten. Ook Jos van Cleef werd – net als Loek 

Fonkert tien jaar geleden – overvallen door de vraag om budgethouder te worden. Maar na enige 

bedenktijd zei ze ja. Haar toelichting spreekt voor zich: ‘Als er door Loek en Leo een beroep op mij 

wordt gedaan, als ik de deskundigheid en ervaring heb voor zulke klussen en als ik wat kan 

teruggeven aan deze gemeenschap voor alles wat deze kerk ons geschonken heeft, dan zeg ik ja. 

Loek heeft het verdiend om het wat rustiger aan te doen en ik heb in mijn beroepsleven ervaring met 
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verantwoordelijkheid. Zo was ik verantwoordelijk voor de uitbreiding van het ziekenhuis in Almere en 

vond ik het een uitdaging om bij een miljoenenbudget te bouwen aan een multifunctioneel centrum, 

met dependance revalidatiecentrum, verpleeghuis, huisartsenpost en radiologie. Daarna was ik vijf 

jaar directeur in het onderwijs. Dus ik weet wat er voor komt kijken om met geld en met mensen om 

te gaan. En ik heb rondom corona weer geleerd hoe mensen in deze kerk met elkaar omgaan. Ik voel 

me als hoofd reserveringen nu meer een nee-zegger. Ik moet zo vaak nee verkopen aan mensen die 

willen reserveren voor de zondagse viering.. Dat is moeilijk. En dan is het mooi dat alle leden van de 

geloofsgemeenschap dat nee kunnen aanvaarden en elkaar een plek in de viering gunnen. In zo’n 

kerk wil ik graag de budgethouder zijn die ook van tijd tot tijd de vergaderingen leidt. Het is mooi dat 

dit in Maartensdijk zo geregeld kan worden.  

Mevrouw Sofia Gijzen ligt in het ziekenhuis met darmproblemen. Momenteel worden onderzoeken 

gedaan. Wij wensen haar een voorspoedig herstel. 

Een kaartje is van harte welkom: Sofia Gijzen-Helmink, Boomklever 18 3738 SG Maartensdijk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OM OVER NA TE DENKEN 

Een paar weken geleden was ik vlakbij Brugge in een klooster van de benedictijnen. Dat klooster heet 

Zevenkerken en staat bekend om de school daarbij. Daar komt de elite van Vlaanderen studeren, ook 

de koningskinderen. Daar mocht ik een dag over de stilte begeleiden. Alle Vlamingen hadden 

mondkapjes op en hielden afstand, ik ook. En toch was er verbondenheid. Vooral omdat iedereen in 

zijn of haar hart liet kijken. Zo was er een bijbeldeskundige die zijn lievelingsgedicht deelde met ons. 

Dat doe ik nu met alle leden van Sint Maarten. Over de stilte die onze pijn kan helen en afstanden 

kan overbruggen. 

Bemin de stilte in je wezen 

Bemin de stilte die bezielt 

Zij die steeds de stilte vrezen 

Hebben nooit hun hart gelezen 

Hebben nooit geknield 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 1 nov. 10.30 uur:      Maandag 2 nov. 17.00-19.00 uur:         Zondag 8 nov. 10.30 uur:  
Gebedsviering Allerzielen     Kerk open voor kaarsje en gebed          Eucharistieviering 
Voorgangers Uitvaartgroep                                                                        Pastor Paul Vlaar 
Peter Steijlen                                                                                                 Gijsbert van der Linden    
en zangers Maartenskoor                                                                           en zangers Maartenskoor   
 
Misintenties zondag 1 november: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Jaap Onderwater; 
mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; familie 
Sonderman – Wamsteker; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - 
Zuidberg 
                                                                                                  
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties voor de zondagsviering 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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