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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Aktie Kerkbalans 2021 

Graag wil ik jullie als parochianen van de Sint 
Maartenskerk op de hoogte stellen van het 
voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans 
2021. 
In de week van 18 januari jl. zijn onze 
vrijwilligers de enveloppen van de Kerkbalans 
in Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche 
Rading en Groenekan gaan rondbrengen. En 
wat hebben zij dit jaar dit jaar weer uitstekend 
werk verricht want een week later, op 25 
januari, hebben zij een heel groot aantal 
enveloppen met de toezegging van de gift 
voor de Kerkbalans weer teruggebracht. De 
respons met toezeggingen lag iets boven de 
95%!!!  Dit is echt uniek.  Als kerk zijn wij zo 
blij met deze vaste groep vrijwilligers, zij lijken 
zelfs een binding met de aan hen toegewezen 
wijk te krijgen. En dit jaar was er nog een extra 
handicap om dit voorzichtig te doen in 
verband met Corona. Er is één vrijwilliger, die 
de enveloppen kerkbalans heeft rond 
gebracht en die ik extra wil bedanken: Peter 
van Raaij heeft deze jaarlijks taak vele jaren 
verricht maar heeft nu aangegeven dat 2021 
de laatste keer was. Peter enorm bedankt 

voor die jarenlange inzet, mede door jou 
hebben wij in onze kerk zo’n succesvolle actie 
Kerkbalans. 
Ook dit jaar 2021 kunnen wij weer spreken 
van een prima opbrengst van de actie 
Kerkbalans. Reeds nu, eind januari, staat de 
score al weer bijna op € 39.000, -- en wij 
weten dat er nog een paar parochianen niet in 
de gelegenheid zijn geweest om het formulier 
van de toezegging in te vullen en in te leveren. 
Maar we rekenen er op dat alle parochianen 
die de toezegging 2021 nog niet hebben 
gedaan, dit snel zullen doen. U wilt toch 
immers allemaal uw steentje bijdragen aan 
deze succesvolle actie?  Alleen SAMEN krijgen 
we jaarlijks dat fantastische resultaat. Wij 
hopen dit jaar tussen de € 39.000 en € 40.000 
uit te komen en daar kunnen wij met zijn 
alleen heel trots op zijn. 
Tot slot, alle leden van de werkgroep 
Kerkbalans Anneke, Jos, Kees en 
ondergetekende, zijn er trots op om zo’n 
succesvolle jaarlijkse klus te mogen 
organiseren en begeleiden. 
Loek Fonkert  
 

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

 

Psalm 23 in Coronatijd 
Vraagt een agent aan mij: 
“Wat doet u na 21.00 uur op straat?” 
“Nou meneer agent, ik wandel met mijn herder.” 
Hij keek, hij keek nog eens goed 
en zag dat ik geen hond bij mij had. 
“Bent u hem kwijt?” 
“Nee meneer, de Heer is mijn Herder!” 

 

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

 

mailto:moniquefijen@hotmail.com
http://www.marthamaria.nl/


Van Susanne Bitter, wonend in Australië, 

ontvingen wij het blijde bericht van de 

geboorte van haar dochter, kleindochter van 

Tonny en Martin Bitter. Van harte 

gelukgewenst! 

 

 

Afgelopen zondag, 7 februari, heeft de Open Huisviering in onze kerk niet plaatsgevonden in 

verband met het bijzondere winterweer.  

Deze viering is nu verplaatst naar komende zondag 10.30 uur, zie de gegevens hieronder. 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 14 februari 10.30:        Woensdag 17 februari 19.00:        Zondag 21 februari 10.30: 
Open Huisviering                        Aswoensdagviering                         Gebedsviering 
Martine Sloezarwij                     An Kolfschoten  
                                                        Anton Sonderman                            Wim Vlooswijk 
Gijsbert van der Linden             Gijsbert van der Linden                   Gijsbert van der Linden                                                 
en leden Familiekoor                 en leden Maartenskoor                   en leden Maartenskoor 
  
Misintenties zondag 14 februari: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Ad Herremans; 

mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; 
mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Dirk Klaarenbeek; heer Jan van Lijden;  

ouders Stornebrink - Korrel 

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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