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NIEUWS UIT ONZE EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Het nieuws was al eerder via deze nieuwsbrief 

met alle leden van de geloofsgemeenschap 

Sint Maarten gedeeld: Loek Fonkert draagt 

geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer, 

Jos van Cleef (iedereen heeft haar leren 

kennen via de reserveringen voor de 

vieringen) volgt hem op en is ook door Loek 

ingewerkt. In die zin is dit een geruisloze 

overdracht, zoals je die niet overal in de 

wereld ziet gebeuren. En in die zin is dit ook 

een overdracht met alleen maar plussen. 

Want Loek zou Loek niet zijn als hij niet 

praktisch betrokken blijft bij boekhouding, 

declaraties en facturen. Daar zijn we hem zeer 

dankbaar voor zoals we hem ook zeer willen 

danken voor het vele werk dat hij namens 

onze gemeenschap heeft verricht, naar binnen 

toe, naar alle leden van de 

geloofsgemeenschap, maar ook naar buiten 

toe, naar al het overleg met de verschillende 

organisaties binnen de parochie van Martha 

en Maria. Loek Fonkert had de pittigste klus 

van ons allemaal. Er ging geen dag voorbij of 

Loek was aan het werk voor onze kerk. We 

zullen hem daar nog uitgebreid hulde voor 

brengen. Want dat verdient hij als geen ander. 

Maar op deze plek al heel veel dank voor alles 

wat jij Loek voor onze kerk hebt gedaan. 

Zonder jou als penningmeester hadden we er 

echt minder goed voor gestaan. En in Loek 

danken we ook Annemiek die al die jaren Loek 

de ruimte heeft gegeven om zijn werk te 

doen. Het spreekt vanzelf dat we ons rijk 

mogen rekenen dat Jos van Cleef de 

portefeuille van Loek overneemt. We zien dat 

met veel vertrouwen tegemoet en sluiten ons 

aan bij de woorden die Loek zelf heeft  

 

 

geschreven over Jos van Cleef. Daarom 

hieronder de tekst van Loek Fonkert zelf. 

Loek Fonkert aan het woord bij het 

overdragen van portefeuille aan Jos van Cleef  

De jaarwisseling is weer achter de rug en dat 

betekent dat ik mijn penningmeesterschap van 

de St Maartenskerk heb overgedragen aan Jos 

van Cleef. Wat ben ik blij een goede opvolgster 

te hebben gevonden en ik wens haar de 

komende tijd alle succes toe bij het vervullen 

van deze functie. Ikzelf ben dus geen lid meer 

van de locatieraad van onze kerk. 

Ik wil toch bij deze overdracht nog aan u allen 

kwijt, dat ik er heel veel plezier van heb gehad 

om deze functie gedurende 10 jaren te 

vervullen. En dat komt vooral omdat ik zoveel 

parochianen beter heb leren kennen, omdat ik 

ervaren heb dat onze parochianen heel 

betrokken en trouw zijn. Concreet voorbeeld 

hiervan is de succesvolle jaarlijkse actie 

Kerkbalans, waar u vrijwel allemaal jaarlijks 

aan meedoet, en vooral het afgelopen jaar de 

vele giften voor onze collecte, omdat 

veelvuldig kerkbezoek door Corona niet meer 

mogelijk was. Dank u wel allemaal! 

Maar ik blijf voorlopig nog op de achtergrond 

actief voor onze kerk maar wel onder leiding 

van Jos van Cleef, ik blijf lid van de werkgroep 

Kerkbalans, ik blijf de boekhouding van onze 

kerk verzorgen en ook de betaling van 

declaraties en facturen zal ik voorlopig blijven 

doen. Dus mijn betrokkenheid blijft zeker!  

Loek Fonkert 
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Kerkbalans staat alweer in de steigers 

Als de eerste helft van januari weer voorbij is, 

ontwaakt kerkelijk Nederland en gaat de actie 

Kerkbalans van start. Daarin trekken alle 

kerken van Nederland samen op om – zeker in 

deze tijden van corona – hun leden om een 

vaste maandelijkse bijdrage te vragen. Zonder 

die financiële ruggensteun kan geen kerk 

draaien, ook niet de onze in Maartensdijk. 

Binnenkort valt er weer een brief op uw mat 

of wordt dat schrijven zelfs persoonlijk 

afgegeven, met daarin de vraag: wilt u ons 

blijven steunen zodat wij als kerk nabij kunnen 

zijn aan iedereen, kerkganger of geen 

kerkganger, jong en oud, met beroep of 

zonder beroep, geleerd of zonder opleiding. 

Iedereen telt mee in onze 

geloofsgemeenschap. En voor iedereen willen 

we er zijn. Daarom willen we u nu al zeggen, 

namens Loek Fonkert, Anneke Kemp, Kees 

Baas en Jos van Cleef, de organiserende 

werkgroep: geef aan onze 

geloofsgemeenschap zodat we extra dingen 

kunnen blijven doen in deze moeilijke tijden 

van corona. 

Tv-mis zondag 10 januari om 10.00 uur op 

NPO2, geloofsgesprek om 9.45 uur op NPO2 

Het kan niemand ontgaan zijn, komende 

zondag is de eucharistieviering uit onze 

geliefde kerk van Sint Maarten op de 

landelijke televisie te zien. Voor allen die 

gereserveerd hebben om in de kerk te zitten, 

kom op tijd, ten laatste om 9.45 uur. Voor 

allen die liever voor de televisie zitten, kijk ook 

naar het geloofsgesprek met de voorganger, 

Mauricio Meneses. Hij zal daar spreken over 

zijn ervaringen in de eerste en de tweede golf 

van corona met stervende mensen. En hij pleit 

daarin ook voor een kerk die vuile handen 

maakt en erop uittrekt, ook als risico’s zijn. 

Het is de visie van paus Franciscus die de kerk 

ziet als een veldhospitaal. Midden in het vuil 

van de wereld ligt de opdracht van de kerk. 

Daar tonen we het gezicht van Christus aan de 

wereld en aan elkaar. 

Bidden voor pastoor Joachim Skiba want zijn 

moeder Irmgarda is overleden  

Joachim Skiba, de pastoor van onze parochie 

Martha en Maria, kreeg 6 januari uit Polen het 

bericht dat zijn moeder Irmgarda is overleden 

in de leeftijd van 85 jaar. Joachim gaat een 

paar keer per jaar naar Polen en bezoekt dan 

altijd zijn moeder die de laatste jaren in een 

tehuis was opgenomen. Laten we bidden voor 

Irmgarda Skiba en het gebed ook vragen voor 

Joachim, onze pastoor, om troost bij dit grote 

verlies. Als u pastoor Skiba een bericht wilt 

sturen dan graag schriftelijk naar Kerkstraat 17 

3741 AJ in Baarn. 

Goed nieuws voor Sofia Gijzen 

Sofia Gijzen heeft ons bericht dat zijn na 10 

weken verblijf in ziekenhuis en zorghotel weer 

thuis is. Zij hoopt weer goed aan te sterken en 

bedankt iedereen voor de lieve berichtjes, 

kaarsjes en gebeden.  

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 17 januari 10.30 uur:                                          Zondag 24 januari 10.30 uur: 
Gebedsdienst                                                                      Eucharistieviering 
Anton Sonderman                                                              pastor Jozef Wissink 
Orgel en zang                                                                       Orgel en zang 
 
Misintenties zondag 17 januari: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje Huitenga – 
Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties in Intentieboek 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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