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NIEUWS UIT ONZE EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

De heer Ad Kemp is vrijdag thuisgekomen uit 

het ziekenhuis na een ingreep aan zijn longen. 

Wij wensen hem een goed herstel. Een kaartje 

zal hij zeker waarderen: Sterrenlaan 12  

3738 XA Maartensdijk. 

De actie KERKBALANS gaat weer van start!!!  

De werkgroep Kerkbalans is de afgelopen 

weken weer van start gegaan met de 

voorbereiding van de actie Kerkbalans. Het 

resultaat is dat voor alle parochianen en hen 

die onze Sint Maartenskerk een warm hart 

toedragen, een envelop klaar ligt met 

informatie omtrent de actie Kerkbalans maar 

vooral met een indringend verzoek om mee te 

doen en royaal te geven. In de week van 18 

januari wordt de Kerkbalans-envelop bij u 

thuis gebracht indien u woont in 

Maartensdijk, Groenekan, Westbroek of 

Hollandsche Rading en later wordt de envelop 

weer bij u opgehaald. Onze 

“buitenparochianen” ontvangen de envelop 

per post op het huisadres.  Als werkgroep 

Kerkbalans , te weten Kees Baas, Jos van Cleef, 

Anneke Kemp en Loek Fonkert, weten wij het 

zeker: u laat onze Sint Maartenskerk niet in de 

kou staan en u zorgt vast voor een mooie 

bijdrage.                                                                                                                                                         

Wel hebben wij een dringend verzoek voor u 

allen, want onze vrijwilligers komen dus de 

envelop thuis bij u afgeven. Houdt u alstublieft 

voldoende afstand van elkaar in verband met 

Corona en vraag niet of de vrijwilliger van 

onze kerk binnen wil komen. We moeten echt 

allemaal nog alles doen om Coronavrij te 

blijven. Wij rekenen op uw medewerking. 

Werkgroep Kerkbalans 

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

Met dank aan Erik Reijnders hierbij een foto-impressie van de eucharistieviering van afgelopen 

zondag, die door maar liefst 108.000 kijkers bekeken werd en veel mooie reacties opleverde. 
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Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 24 januari 10.30 uur:                                       Zondag 31 januari 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                           Oecumenische viering 
pastor Jozef Wissink                                                       Isabella Goossens 
Gijsbert van der Linden en vier zangers                     Gijsbert van der Linden en vier zangers                                               
Misintenties zondag 24 januari: heer Theo Andringa; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; 
familie J.C. Kemp – Vendrig; heer Dirk Klaarenbeek; Zuster Margareth 
 Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties. Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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