
 

 

 

WEEKBRIEF 
  

21 – 28 maart 2021 

De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vieringen uit onze kerk worden goed beluisterd en hebben veel betekenis, ook zonder beeld 

Hieronder staat een prachtige tabel, met veelbetekenende cijfers. Die maken vooral duidelijk dat de 

digitale audiovieringen goed beluisterd worden en zo de verbondenheid bevestigen die al een jaar 

lang niet of nauwelijks ervaren kan worden tijdens de zondagse kerkgang. Vooral de maand januari 

doet het heel goed, met 50 of meer mensen die luisteren. Zoals naar de viering met Vocaal 

Theologen Ensemble van Hanna Rijken, op 17 januari, en naar de oecumenische viering, met maar 

liefst 67 luisteraars, op 31 januari. Maar het meest verheugende is dat er een constante lijn in 

aanwezig is. Misschien wordt er in de maand februari wat minder digitaal geluisterd naar de 

vieringen, maar dat doet niets af aan de conclusie: 40 tot 50 en soms zelfs meer dan 60 mensen zijn 

digitaal betrokken bij de vieringen. Tel dat nou eens op bij 30 kerkgangers en de 10 mensen 

personeel op zondag in de kerk, dan kom je toch al gauw tot 90 of 100 mensen die meeleven met de 

vieringen. Dat is een prachtig gemiddelde dat raakt aan de oude bezoekersaantallen toen we nog 

gewoon mochten kerken: gemiddeld tussen 90 en 100 kerkgangers. In die zin voorziet deze digitale 

radioviering in een grote behoefte. Het maakt ook nog iets anders duidelijk: we zijn nauwelijks 

mensen kwijtgeraakt. Daar waren we best bang voor, maar deze cijfers bewijzen het tegendeel. Onze 

kerk op zondag wil nog steeds verbonden zijn met onze geloofsgemeenschap. Dat is een felicitatie 

waard voor alle mensen in onze Maartenskerk. 

DATUM RECHTSTREEKS OPNAME TOTAAL 

3 januari 20 19 39 

10 januari 2 30 32 

17 januari 20 31 51 

24 januari 29 22 51 

31 januari 24 43 67 

14 februari 23 18 41 

Aswoensdag 17 feb. 7 9 16 

21 februari 22 9 31 

28 februari 17 16 33 

7 maart 21 5 26 

 

Catechesegroep online  

De foto in deze Weekbrief werd vrijdagavond 12 maart gemaakt door Ineke Geurtsen tijdens de 

eerste bijeenkomst met een aantal van onze jongeren via ‘Microsoft Teams’ (dankzij de inspanningen 

van Gijsbert, Hennie en Piet). 

Ineke: “Yvonne Harbers, en de jongeren hadden hier al duidelijk veel ervaring mee door werk en 
school, Diana communiceert met haar familie in Colombia o.a. via Teams, toch duurde het even voor 
we allemaal hetzelfde geluid en beeld hadden (ik had nog niet eerder hiermee gewerkt). 
Het was heel leuk om op deze manier te horen hoe het met ieder gaat, en we hebben afgesproken 
dat we, zodra het weer mogelijk is, echt een superleuk AFTER-CORONA event gaan organiseren.   
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Tevens durven we het aan om binnenkort weer via teams bijeen te komen, dit keer dan voor een 
‘echte’ catechese bijeenkomst. Het lijkt ons leuk om dan bijvoorbeeld pastor Mauricio uit te nodigen 
om hierbij aan te sluiten via Teams. En hopelijk zijn er dan nog meer van onze jongeren bij”.  
 

 
  

Gon Sparnaaij en haar man Paul bedanken iedereen die een kaartje stuurde om hen een hart 
onder de riem te steken. Het was fijn dat zij afgelopen zondag de viering in onze kerk weer samen 
konden bijwonen.  
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Palmtakjes zijn voor en na de vieringen in de Goede Week buiten bij de ingang van de kerk af te 

halen. U kunt daar ook uw oude takjes inleveren.  

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 28 maart 10.30 uur:       
Palmzondagviering 
Pastor Jozef Wissink 
Peter Steijlen en zangers Maartenskoor    
Misintenties zondag 28 maart : heer Theo Andringa; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; 
heer Johannes van der Kaay; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer 
en mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; heer Huib Mekel; ouders Verweij 
en Miltenburg 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties voor de viering.  Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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