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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Via Corrie Bosman ontvingen wij bericht van het overlijden van mevrouw J. Onderwater-Meester  

(89 jaar) uit Den Dolder.  

Mevrouw Onderwater en haar man, overleden in 2013, waren jarenlang trouwe bezoekers van onze 

kerk. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.  

De crematie vindt plaats op donderdag 28 januari.  

ONDERZOEK NAAR KERK IN CORONATIJD  

Onderzoek Actie Kerkbalans: kerkgangers missen in coronatijd samen zingen het meest! 

Actie Kerkbalans presenteert op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een onderzoek naar (onder 

meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest 

missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 

respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen 

met mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de 

eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd.  

Actie Kerkbalans is de landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen hun leden jaarlijks om een 

financiële bijdrage vragen. De actie loopt in 2021 van 16 tot en met 30 januari. In verband met de 

overheidsmaatregelen rond Covid-19 is de persconferentie over het onderzoek door Actie Kerkbalans 

dit jaar digitaal op vrijdag 22 januari. Sprekers zijn Frank van Kooten, van het onderzoekbureau 

Citisens, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, mgr. Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch en ds. 

Trinette Verhoeven, classispredikant van de Classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Mix tussen livestream en naar de viering 

Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee 

manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% de 

vieringen of diensten via een livestream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst via 

televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te 

volgen maar dat zijn vooral kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst 

bezochten.  

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft 

geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven 

aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst 

genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het 

kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. 

Kerk van de toekomst 

De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij 'het geloof delen met anderen' het vaakst 

wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar 

(41%) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38%). De geefbereidheid voor de kerk van de 

toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij 

te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie 

of gemeente gaat.  
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Belangrijke aanvulling op vieringenrooster in M&M-magazine: per abuis is in het laatste 
nummer van M&M-magazine de viering van 28 februari niet geplaatst. Op deze zondag zal 
pastor Jozef Wissink voorgaan om 10.30 uur.  
 
Voor de meest actuele informatie betreffende de vieringen kunt u altijd kijken op 
www.marthamaria.nl  

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 31 januari 10.30 uur:                                 Zondag 7 februari 10.30 uur: 
Oecumenische viering                                             Open Huisviering 
Isabella Goossens                                                     Martine Sloezarwij 
Gijsbert van der Linden                                           Gijsbert van der Linden                                                  
en zangers Maartenskoor                                       en zangers Familiekoor                                                                                             
 
Misintenties zondag 31 januari: heer Jan van Lijden; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; 
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  
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