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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Geloofsgemeenschap Sint Maarten draait proef met Huiskerk
Het is op deze plek in de weekbrief al eens aangekondigd, het gebeurt al op andere plekken in
katholiek Nederland, maar de kerk van Sint Maarten heeft in de weken van de veertigdagentijd een
proefproject gedraaid. In een tijd dat kerkleden niet kunnen napraten op zondag, geen parochieavonden kunnen bezoeken en elkaar al maandenlang niet in een gewone context hebben gesproken
bij een kopje koffie, is er van meerdere kanten het initiatief genomen om in huiselijke kring samen te
komen met gebed, verdieping en gezelligheid. Acht huizen hebben één gast uitgenodigd om vijf
weken achtereen hardop te bidden, uit de Schrift te lezen en in alle openheid te praten over houvast
in coronatijd, eeuwigheid, vasten, de betekenis van ontmoeting en de vraag naar God in het lijden.
Uitgangspunt was een briefwisseling van bisschop Gerard de Korte en scriba René de Reuver van de
Protestantse Kerk in Nederland. Elke brief had een ander thema rond twee Bijbelcitaten. Alle
huiskringen hadden een leeswijzer ontvangen. Daarin stonden suggesties om de avond te openen
met het aansteken van een kaars, het lezen uit de Bijbel en het gezamenlijk bidden. Daarna stond er
iedere avond een vraag centraal over de brief van die avond. De huiskringen duurden een uur tot
anderhalf uur. Vijf weken lang op een doordeweekse avond. Afgelopen woensdag is er tijdens een
besloten gebedsviering teruggekeken.
De reacties van alle acht de huiskringen waren in de afsluitende gebedsviering heel enthousiast. En
de deelnemers drongen aan op een vervolg in het najaar, met meer deelnemers. De reden voor het
enthousiasme is duidelijk: in een tijd dat het moeilijk is om kerk te zijn is dit model een handvat om
elkaar toch nabij te zijn. En dat kan in de toekomst urgent blijven, ook als corona voorbij is. Want met
parochies die steeds groter worden, hebben mensen steeds meer behoefte aan nabijheid en
persoonlijke geloofsverhalen. Die durven mensen te vertellen in huiselijke kring. Daarom zou het
model van de huiskerken wel eens de toekomst kunnen zijn voor dorpskerken die maar een klein
onderdeel zijn van grote parochies.
Afgesproken is dat we in september vertellen hoe we doorgaan met deze samenkomsten in huiselijke
kring en op welke wijze mensen kunnen meedoen die dit lezen en heel graag zouden willen
aansluiten. Wordt dus vervolgd na een geslaagd experiment. U leest er in augustus meer over in deze
weekbrief.
Freek en Marcella de Graaf met gezin naar Zweden
Het was al groot in de Vierklank te lezen, het hangt al veel langer in de lucht, maar Freek en Marcella
de Graaf verlaten Hollandsche Rading en zoeken hun geluk in Zweden. Het is een lokale versie van
het zeer populaire tv-programma Ik Vertrek, zij het dat Freek en Marcella zich er veel beter op
hebben voorbereid dan veel deelnemers aan deze tv-serie. Ruim vijf jaar geleden werden Freek en
Marcella verliefd op het land, de ruimte, de rust, de natuur, de gemoedelijkheid en de prachtige
huizen van Zweden. Ze hebben de voors en tegens tegen elkaar afgewogen en ze weten het zeker: ze
volgen hun droom. Komende woensdag gaan al hun spullen al naar Zweden, over een week
vertrekken Freek en Marcella zelf naar Zweden, met hun vijf dochters. De jongste, Floor, is nog maar
kortgeleden gedoopt door Jozef Wissink. Dus met de zegen van boven gaat ook zij naar hun nieuwe
vaderland. Daarom is de redactie van deze weekbrief even langsgegaan in Hollandsche Rading om

vader en moeder te bedanken voor hun betrokkenheid bij de kerk. Nooit zal meer vergeten worden
hoe Marcella er alles aan deed om de kerstviering van de Bosbergschool in onze Sint Maartenskerk te
laten plaatsvinden. Marcella vond en vindt het belangrijk dat school en kerk verbonden zijn met
elkaar. Dat was nog voor de coronatijd. We hebben toen goede afspraken gemaakt over de invulling
van deze kerstviering. Die werd uiteindelijk een groot succes dat – vanwege corona – niet meer
herhaald kon worden.
Als geloofsgemeenschap zwaaien we Kyra, Esmée, Jasmijn, Lieke en Floor uit en vragen de zegen van
God over hun leven en dat van hun ouders Freek en Marcella. En we hopen ook dat jullie een fijne
kerkgemeenschap vinden in jullie nieuwe woonomgeving. Het ga jullie goed!
Deze foto voor ons als afscheidsgroet van het gezin De Graaf:

Sam’s Kledingactie op zaterdag 24 april bij onze kerk
Op zaterdag 24 april van 10-12 uur kunnen gebruikte kleding en schoenen worden gebracht bij de
Maartenskerk op de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Sam’s kledingactie is een inzamelproject van
Cordaid. Dit jaar wordt het geld besteed aan betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in de
Democratische Republiek Congo. Er worden scholen opgeknapt, latrines gebouwd en lesmateriaal
ontwikkelt. Het inzamelpunt is buiten voor de kerk.
Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zondag 25 april 10.30 uur:
Eucharistieviering
pastor Jozef Wissink
Gijsbert van der Linden
met leden Maartenskoor

Zondag 2 mei 10.30 uur:
Eucharistieviering
pastor Paul Vlaar
Gijsbert van der Linden
met leden Maartenskoor

Misintenties: heer Theo Andringa; heer Johannes Bitter; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer en
mevrouw Richard en Georgette le Mans; mevrouw Tiny van Stralen – Oudejans; heer Joop
Uppelschoten; mevrouw Connie Zuk - van der Laan
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
Ook voor opgeven intenties
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

