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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Renovatie van De Mantel krijgt groen licht van parochiebestuur en aartsbisdom
We hebben er lang op moeten wachten, maar de gezamenlijke inspanning van Loek Fonkert en Jos
van Cleef heeft vruchten afgeworpen en resultaat gehad: we mogen nu echt De Mantel bij de tijd
brengen. Daar is toestemming voor nodig van parochie en aartsbisdom. Dat heeft bijna een half jaar
geduurd. Maar het groene licht is daar, het ja-woord heeft geklonken. En dit betekent dat we in de
komende maanden hiermee verder zullen gaan. Eerder al heeft Kees van Rooijen de vloer als nieuw
gemaakt. Nu gaat letterlijk en figuurlijk het plafond van De Mantel eruit. Wanneer de
werkzaamheden gaan beginnen, is nog onduidelijk. We streven er in elk geval naar dat we in
september – als de crisis hopelijk geweken is – weer in een deels gerenoveerde Mantel koffie kunnen
drinken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eerste communie op 9 mei, Moederdag, in beeld te volgen
Over twee weken is het alweer zo ver: dan doen vier kinderen hun eerste heilige communie in onze
kerk. De plechtigheid zal worden geleid door Mauricio Meneses. Reservering is alleen maar mogelijk
voor naaste familieleden. Daarom wordt er nu van alles geregeld om op een andere manier
betrokken te zijn: via het beeldscherm thuis. Instructies volgen nog, in de eerstkomende weekbrief.
Want daar valt te lezen hoe leden van onze geloofsgemeenschap betrokken kunnen zijn bij deze blije
plechtigheid, ook als ze niet in de kerk aanwezig kunnen zijn en meer willen dan een
geluidsverbinding. Noteer alvast in ieders agenda, voor het eerst een rechtstreekse beeldverbinding
met onze kerk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joop Kemp herstelt thuis van operatie in ziekenhuis
Afgelopen week heeft Joop Kemp enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Een operatie was nodig
om een beginnende ziekte in de kiem te smoren. Joop Kemp, al sinds jaar en dag in de locatieraad,
maakt het goed en herstelt thuis aan de Achterwetering. Ieder die Joop Kemp een hart onder de riem
wil steken kan hem schrijven of een kaartje in de bus doen. Zijn adres is: Achterweteringseweg 38
3738 MA Maartensdijk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locatieraad en pastoraatsgroep in vergadering bijeen
Afgelopen dinsdag is er weer een vergadering geweest van de Locatieraad en de Pastoraatsgroep.
Ondanks de coronacrisis zijn deze bijeenkomsten altijd doorgegaan, op veilige afstand, alle regels in
acht nemende. Ook deze bestuursorganen ervaren hoe ingewikkeld deze tijd van corona is voor een
geloofsgemeenschap. Veel trouwe leden komen om begrijpelijke reden niet naar de kerk en blijven
ook voor het grootste deel onzichtbaar voor elkaar. Andere leden zien elkaar af en toe op de zondag
die slechts voor een beperkte groep van 30 mensen toegankelijk is. Weer anderen komen op
zaterdagmiddag als de kerk twee uur open is. We realiseren het ons bijna niet, maar we kunnen zo
als kerk staande blijven omdat heel veel vrijwilligers ook onzichtbaar toch hun verantwoordelijkheid
nemen. Op de vergadering van afgelopen dinsdag werd dat ook nog eens geconstateerd maar kwam
ook de vraag naar voren: hoe komen we straks uit deze crisis tevoorschijn? We kijken met

vertrouwen naar de toekomst omdat heel veel onzichtbaar gewoon is voortgegaan, zoals het zingen
in groepjes, zoals de bloemengroep, zoals de kopieerders, zoals de schoonmakers in De Mantel en in
de kerk, zoals het onderhoud aan tuin en gebouw, zoals de groep die de boekjes in orde maakt, zoals
de groep die de reserveringen regelt, zoals de groepen van Open Huis en vieringen van Woord en
Gebed, zoals de werkgroep van Kerkbalans, zoals de groep van kosters die er altijd weer zijn, zoals de
priesters als Frans Zwarts, Jozef Wissink, Mauricio Meneses, Joachim Skiba en Paul Vlaar. Ook zij
hebben ons geholpen door deze moeilijke tijd. We blijven als bestuursorganen ons best doen dat al
onze vrijwilligers gemotiveerd blijven en dat de priesters met regelmaat zichtbaar blijven. Zo hebben
we nu al Jozef Wissink vastgelegd voor Eerste Kerstdag en zo hebben we Paul Vlaar nu al verbonden
aan 14 november om met hem ons feest van Sint Maarten te vieren. Als we zulke afspraken niet
maanden van tevoren maken, krijgen we het schema niet meer sluitend. Daarom prijzen we ons
gelukkig met alle vrijwilligers, met alle kerkgangers, met al onze leden, maar ook met onze priesters.
Zo gaat Jozef Wissink dit weekend voor, zo zal Paul Vlaar niet alleen 14 november voorgaan maar is
hij als man van het Leger ook betrokken bij de viering van 2 mei die in het teken zal staan van 4 en 5
mei.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lotenverkoop Zonnebloem Regio Rijn en Heuvel (waaronder Maartensdijk valt)
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via internet Zonnebloemloten te kopen. Hoe dit werkt ? Ga
naar www.zonnebloemrh.nl (let op de twee letters na het woord zonnebloem) en kies voor de
afdeling Maartensdijk. De loten kosten 2 euro per stuk en daarvan is 1,50 euro bestemd voor onze
plaatselijke afdeling. Hebt u nog vragen of koopt u liever rechtstreeks papieren loten dan kunt u zich
wenden tot penningmeester Rut Verhoef: r.a.verhoef@ziggo.nl of 06-10980549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot slot een mooie tekst ter inspiratie
Hier sta ik Heer
zet mijn longen open
ik zoek Uw aangezicht
en geeft mijn lichaam kracht
ik reik U mijn hand
Het stelt me gerust
Uw Woord daalt op mij neer
Het neemt mijn benauwdheid weg
als een milde lenteregen
Voor U sta ik op
Uw Woord brengt me weer tot leven
Ik houd Uw hand vast
het verruimt mijn hart
en zet zo mijn eerste stap.
Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken
Zondag 2 mei 10.30 uur:
eucharistieviering
pastor Paul Vlaar
Gijsbert van der Linden
en zangers Maartenskoor

Zondag 9 mei 10.30 uur:
viering eerste heilige communie
pastor Mauricio Meneses
Gijsbert van der Linden
en zangers Familiekoor

Misintenties : mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; mevrouw Pietsje Huitenga –
Bijlsma; heer Ben Woorts
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252
Ook voor opgeven intenties
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

