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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Waar staan we na een jaar pandemie met de 

kerk van Sint Maarten? 

Die vraag staat centraal in veel 

beschouwingen van de landelijke en de 

regionale media, maar ook van veel 

kerkbladen. Wat heeft deze coronacrisis nu 

betekend voor onze geloofsgemeenschap? En 

is het met ons vertrouwen in de toekomst zo 

slecht gesteld als het onderzoek van EO en 

Nederlands Dagblad onder ruim 1000 

christenen ons doet geloven? Daaruit blijkt 

dat bijna 1 op de 5 christenen verwacht dat de 

coronacrisis een negatief effect zal hebben op 

de kerkgang in Nederland. Sterker nog, 15% 

van de christenen verwacht minder vaak naar 

de kerk te gaan na de crisis. En 4% van de 

christenen spreekt uit na de crisis helemaal 

geen kerk meer te bezoeken.  

Geldt dit ook voor onze eigen kerk? 

Deze resultaten bevestigen wat we allemaal 

zagen, ook in onze kerk. Een grote groep 

mensen blijft om logische redenen weg: 

gezondheidsklachten, ouderdom, angst om 

besmet te worden. Daarnaast kan er online 

geluisterd worden en is er altijd nog de 

registratie van de rechtstreekse 

eucharistieviering op televisie. Dat zal mensen 

die twijfelen weerhouden om naar onze kerk 

te komen. Maximaal mogen er in onze kerk 30 

mensen op een zondag komen. Maar vaak is 

dat dezelfde groep. Daar zitten weinig 

verrassende deelnemers of kerkgangers 

tussen. Dit betekent dat veel trouwe 

kerkgangers wegblijven. Moeten we ons in 

Maartensdijk nu zorgen maken om de 

toekomst na corona? Zullen de mensen die nu 

niet komen dan ook wegblijven? Vanuit de 

locatieraad en pastoraatsgroep zijn we daar 

niet zo bang voor. Een enquête is een 

enquête, het is maar een steekproef. De 

werkelijkheid, landelijk en ook in 

Maartensdijk, is vaak anders. Dat blijkt ook als 

op vrijdag het Nederlands Dagblad op de 

deurmat ploft. Geen negatieve kop, maar juist 

een hoopvolle prognose: christen blijft kerk 

trouw in corona. Want 4 op de 5 christenen, 

een overgrote meerderheid, zegt wel bij de 

plaatselijke kerk te blijven. Maar er zijn ook 

plaatselijk redenen om met optimisme de 

toekomst in te gaan.  

Redenen om ondanks landelijke enquête met 

vertrouwen naar toekomst Maartenskerk te 

kijken 

Er zijn genoeg redenen om met vertrouwen de 

toekomst tegemoet te zien. In zijn 

algemeenheid kan gezegd worden dat deze 

periode van corona heeft laten zien dat er 

verschillende manieren zijn om kerkelijke 

betrokkenheid te tonen. Mensen bidden meer 

thuis, kijken naar onlinevieringen, stemmen af 

op NPO2 om de tv-mis te kunnen zien en gaan 

soms ook naar de kerk van 30 personen. We 

zullen eraan moeten wennen, maar de crisis 

heeft ons geleerd: er zijn meer manieren om 

de kerkelijke betrokkenheid te tonen. Dat 

moeten we nog tot ons laten doordringen: dat 

kerkgang na corona meerdere vormen kan 

hebben. Ten tweede, die betrokkenheid blijkt 

in Maartensdijk ook uit de grote opbrengst 

van kerkbalans. Ondanks minder deelnemers 

aan de jaarlijkse geldwervingsactie (een paar 

trouwe deelnemers zijn gestorven) werd er 

nog meer opgehaald dan vorig jaar toen er 

nog geen corona was. Daaruit blijkt dat veel 

mensen de plaatselijke kerk in Maartensdijk 

heel belangrijk vinden en hun verbondenheid 

niet overboord hebben gezet. Veel mensen 
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komen niet of nauwelijks naar de kerk maar 

voelen zich nog wel zeer verbonden met die 

kerk. Daarom mag er vertrouwen zijn: als alles 

achter de rug is ontmoeten we elkaar weer in 

onze kerk.  

Nog meer landelijke resultaten over 

gewoonte en minder sterk geloof 

Volgens het landelijk onderzoek denkt 16% 

van de christenen dat het geloof minder sterk 

is geworden door corona. En 34% is tot de 

ontdekking gekomen dat geloof min of meer 

een gewoonte of een routine was geworden. 

In Maartensdijk zijn we niet roomser dan de 

paus en mogen we ons ook niet op de borst 

kloppen. Maar het is juist de kracht van de 

Sint Maartenskerk dat we trots zijn op ons 

geloof en onze kerk. Als ergens geloof geen 

gewoonte is, dan is het in de Maartenskerk. 

Alleen al de manier waarop de registratie en 

reservering voor kerkdiensten gebeuren, 

verdient zoveel respect. De hele week zijn 

mensen van de locatieraad en 

pastoraatsgroep bezig om alles in goede 

banen te leiden op zondag. Dat gaat al 

maanden goed. En dat komt omdat geloof 

juist geen gewoonte is en ook niet minder 

sterk is geworden. Sterker nog, de 

voorbereiding op de eerste communie gaat 

gewoon door. De kerk wordt schoongemaakt, 

de bloemen staan er wekelijks mooi bij alsof 

er weer tientallen mensen zullen 

samenkomen. Dat is toch prachtig, juist in 

deze vastentijd: dat we ook in de woestijn van 

corona blijven geloven in een toekomst en dat 

we het beste van ons geloof uit de kast halen 

voor 30 mensen en Onze Lieve Heer. Dat zegt 

heel veel over de verbondenheid van mensen 

in Maartensdijk met de kerk. En daarmee zijn 

we niet blind voor de pijn van de afstand, voor 

het isolement van veel mensen, voor de 

beperkingen in ons leven, voor een 

vooruitzicht van de Goede Week die weer heel 

anders zal zijn dan we gewoon zijn. Dat is 

allemaal waar. Die pijn voelen we mee. Maar 

steeds in verbondenheid, met elkaar, in God 

die ons samenbrengt steeds weer door gebed. 

Hart onder de riem voor Gon Sparnaaij 

In oktober vorig jaar is bij Gon Sparnaaij, zij is 

trouwe kerkgangster vanuit Soest met haar 

man Paul, eierstokkanker geconstateerd. De 

behandeling daarvan begon met drie 

intensieve chemokuren. 28 januari is zij in het 

UMC Utrecht geopereerd. Vervolgens heeft zij 

een chemospoeling ondergaan, de 

zogenoemde HIPEC behandeling. De bedoeling 

daarvan is dat de gevonden uitzaaiingen 

worden vernietigd. Er zullen nog drie 

chemokuren volgen in de maanden maart, 

april en mei. Doordat ze nu weinig energie 

heeft zult u haar als kerkgangster een tijdje 

moeten missen, maar met haar hart is zij zeker 

met allen verbonden. Wanneer u haar een 

bemoedigend kaartje wilt sturen, het adres is 

Gemshoorn 1, 3766 EJ Soest. 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 7 maart 10.30 uur:                                           Zondag 14 maart 10.30 uur: 
Open Huisviering                                                            Eucharistieviering 
Gea Lenssinck                                                                  pastor Mauricio Meneses 
Gijsbert van der Linden                                                 Peter Steijlen 
en zangers Familiekoor                                                 en zangers Maartenskoor  
 
Misintenties : ouders De Groot – Gijsberts; heer en mevrouw Max en Trees Joosten - Thomas 
heer Jan van Lijden; heren Frans Smet en Frans Cornelus Smet; mevrouw Els van Stralen; 
mevrouw Tiny van Stralen - Oudejans 
 

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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