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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Hulde aan het team van Jos van Cleef voor de
reserveringen van iedere zondag
Het wordt tijd, zeker na alle vieringen rond
Pasen, om een aantal mensen in het zonnetje
te zetten. Het zijn de stille werkers die de
reserveringen voor de vieringen verzorgen. Al
maandenlang is Jos van Cleef daarvan de
coördinator. En dat is een taak die elke week
terugkomt. Zij heeft contact met alle mensen
die naar de kerk willen, zij bericht of de
reservering akkoord is en zij staat elke zondag
als eerste bij de kerk. Jos van Cleef is dus met
recht dag en nacht in touw voor onze
geloofsgemeenschap. Want ze bewaakt ook of
we ons aan de voorschriften blijven houden.
Ze ontvangt iedereen bij de kerk, zet een
vinkje bij de gereserveerde namen en is daar
altijd goedlachs bij. Ze verzaakt nooit en doet
dat samen met de mensen van locatieraad en
pastoraatsgroep. Jellie Klaver, Piet Geurtsen,
Ineke Geurtsen, Corrie Bosman, Kees van
Rooijen en aanvankelijk ook Loek Fonkert
vormen onder leiding van Jos van Cleef een
hecht team dat er altijd staat. Als mensen wel
eens vragen wat de kracht is van onze
geloofsgemeenschap, dan wordt hier het
antwoord gegeven: mensen als Jos van Cleef
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die eigenlijk de locatieraad aanvoert en de
penningen beheert, deze mensen dragen onze
kerk en maken mogelijk dat we samen kunnen
vieren. En natuurlijk zijn er de mensen die
koster zijn, die zingen, die orgel spelen, die
voorgaan, die de video’s starten, die de
boekjes drukken, die de bloemen verzorgen,
die het parochieblad wegbrengen, die bij
ouderen op bezoek gaan en de mensen die
“onzichtbaar” werk doen, zij zijn er ook
allemaal. Maar deze zondag is de schijnwerper
gericht op Jos van Cleef en haar mensen.
Namens alle kerkgangers wordt hier hardop
gezegd: dankjewel, het is geweldig dat je dit
werk samen met de andere leden van
pastoraatsgroep en locatieraad doet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSPIRERENDE TEKST
Hierbij sluit mooi aan een bijzonder gebed dat de redactie van deze weekbrief aantrof en op een
andere manier naar het mondkapje laat kijken. Zonder mondkapje kunnen we de kerk niet in. In
onderstaand gebed wordt dat mondkapje verbonden met de heilige ruimte en de genade die we
zoeken als we naar de kerk gaan:

Gebed bij het opdoen van een mondkapje
Mijn God,
nu ik mij klaarmaak om
de wereld in te gaan,
help mij om in het dragen van dit doekje
een sacrament te zien:
‘een uiterlijk signaal
van een onzichtbare genade’
een tastbare en zichtbare vorm
van geleefde liefde voor mijn naaste
dier ik liefheb als mijzelf.
Christus,
nu mijn lippen bedekt zijn,
open mijn hart
zodat mijn glimlach herkenbaar is
in de rimpeltjes rond mijn ogen.
Nu mijn stem omfloerst is,
help mij om duidelijk te zijn
niet alleen in mijn woorden
maar ook met mijn daden.

Heilige Geest,
nu het elastiek aan mijn oren trekt,
herinner me eraan
dat ik goed moet luisteren
met zorgzaamheid voor ieder die op mijn pad
komt.
Moge dit simpele stukje textiel
beschermend zijn én sprekend,
en laat iedere adem erdoorheen
gevuld zijn met uw liefde.
Dat is wat ik U bid
zowaar U leeft
zowaar er liefde is.
Amen, laat het zo zijn.
Naar het gebed van dr. Richard Bott,
synodepreses van de United Church of
Canada, vertaald door dominee Piet van
Veldhuizen

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zondag 18 april 10.30 uur:
Gebedsviering
Anton Sonderman
Gijsbert van der Linden en zangers
en zangers Maartenskoor

Zondag 25 april 10.30 uur:
Eucharistieviering
pastor Jozef Wissink
Gijsbert van der Linden
en zangers Maartenskoor

Misintenties: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek;
mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude;
heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
Ook voor opgeven intenties
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

