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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Paaskaars 2020 met Pinksteren uitgereikt aan Monique en Leo Fijen 

Elk jaar wordt rond het Hoogfeest van Pinksteren de Paaskaars van het achterliggende jaar uitgereikt 

aan vrijwilligers van de geloofsgemeenschap van Sint Maarten die zich verdienstelijk hebben 

gemaakt voor hun lokale kerk. Dat wordt bepaald door leden van de Pastoraatsgroep en Locatieraad, 

onder leiding van Jos van Cleef. Die hebben de keus dit jaar buiten hun reguliere vergadering om 

bepaald, want de keuze viel op de samenstellers van deze weekbrief, Monique en Leo Fijen.  

Op verzoek van Jos van Cleef hierbij de tekst van haar toespraak: 

‘We hebben een mooie Pinkster viering achter de rug.  

Pinksteren het feest waarbij het vuur centraal staat, waarbij we het Pinkstervuur willen verspreiden. 

In deze viering hebben de voorgangers van pastoor Wissink weer de kaars ontvangen die 

aangestoken is aan de Paaskaars, wat het licht van Christus symboliseert. 

Elk jaar met Pasen krijgen wij een nieuwe Paaskaars. Maar wat gebeurt en nu met de ‘oude’ 

Paaskaars?  

We willen deze geven aan iemand vanuit onze geloofsgemeenschap, als dank voor de grote inzet voor 

onze locatie, en hem/ haar hiervoor danken en een keer in het zonnetje zetten. Wat is dan mooier dan 

het doorgeven van het vuur. 

De voltallige Locatieraad & Pastoraatsgroep komt meestal met een voorstel hiervoor. Dit jaar is dit 

niet formeel in de vergadering besproken en besloten, maar heeft een deel van deze groep, het buiten 

dit officiële kanaal om gedaan. Unaniem waren zij van mening dat de Paaskaars 2020 toekomt aan 

iemand die:  

- al jaren met hart en ziel, zichtbaar maar ook veelal achter de schermen, in vele opzichten actief is 

voor gelovend Nederland, maar toch vooral voor onze parochie en in het bijzonder onze gemeenschap 

van Sint Maarten, 

- altijd weer de juiste mensen weet te vinden, 

- inspirerend is voor velen, 

- enthousiasmerend en verbindend is, 

- troostend en betrokken is, 

- met tomeloze energie te werk gaat, 

We voelen ons als gemeenschap Sint Maarten heel rijk met hem/ haar in ons midden. 

Want: 

- hij is een zeer gewaardeerde voorganger of lector, 

- hij is zeer actief binnen de Pastoraatsgroep en het Liturgisch Beraad, 

- hij staat er niet alleen voor, maar heeft altijd de steun en de inzet van zijn vrouw naast hem, 

- een vrouw die los daarvan ook op vele fronten zichtbaar, maar veelal onzichtbaar, actief is voor onze 

lokale gemeenschap en voor de parochie, 

- zij verzorgen samen al meer dan 5 jaar de weekberichten. 
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Onder instemmend applaus van de aanwezige parochianen lieten Leo en Monique Fijen zich verrassen 

en kregen de Paaskaars 2020 overhandigd. 

“Wij wensen Leo en Monique daar nog vele uren het licht, wat het licht van Christus symboliseert, van 

toe” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Katholieken haken meer af in kerkbezoek tijdens coronacrisis dan protestanten 

Katholieken zijn relatief vaak direct gestopt met het bezoeken van kerkdiensten tijdens de 

coronacrisis, meer dan protestanten. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de Evangelische 

Omroep en het Nederlands Dagblad onder christenen in Nederland. Uit dat onderzoek komt naar 

voren dat 16% van de protestanten in Nederland is gestopt met volgen van kerkdiensten. Voor 

katholieken ligt dat percentage veel hoger, 27%. Dat cijfer wordt extra opmerkelijk omdat 

katholieken tijdens de coronacrisis heel lang de deuren van de kerk open hebben gehouden, meer 

dan de protestantse kerken. En toch zijn katholieken minder trouw in het bezoeken of 

bekijken/beluisteren van vieringen. Dit cijfer zegt natuurlijk niets over plaatselijke cijfers. Want onze 

vieringen in Maartensdijk trekken steeds een maximumaantal bezoekers van 30. En velen beluisteren 

de online-viering.  

Landelijk zijn katholieken dus minder trouw. Zoals ook de verwachting is dat veel kerkgangers na de 

coronacrisis niet zullen terugkeren in de kerk. Van alle kerkgangers zegt 15% minder vaak naar de 

kerk te gaan na de crisis. En 4% lijkt de kerk definitief de rug toe te keren. Katholieken zijn ook hier 

koploper van christelijk Nederland. Want 8% denkt niet meer naar de kerk te gaan, 20% is van plan 

minder vaak te gaan. Ook hierin zeggen landelijke cijfers niet zoveel over plaatselijke verhoudingen. 

Want uit de resultaten van Kerkbalans blijkt bijvoorbeeld dat bijna al onze leden ons in Maartensdijk 

blijven steunen. Misschien zijn we in de kerk van Sint Maarten meer trouwe katholieken die ook 

meer verbondenheid hebben ervaren met onze geloofsgemeenschap tijdens corona. Waar 

katholieken landelijk bijna niets van hun kerk gemerkt hebben, hebben we in onze dorpskerk 

voortdurend geprobeerd in contact te blijven met al onze leden. Dat blijft een grote prioriteit, ook als 

we straks weer met meer mensen naar de kerk kunnen gaan. Dus waar het beeld landelijk zorgen 

baart voor de katholieke presentie, kijken wij in Maartensdijk hoopvol naar de toekomst. 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 6 juni 11.00 uur:                                              Zondag 13 juni 10.00 uur: 
Open Huisviering                                                           Gebedsviering 
pastor Wies Sarot                                                          Anton Sonderman 
Gijsbert met leden Familiekoor                                  Gijsbert met leden Maartenskoor 
 
Misintenties: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; ouders De Groot – Gijsberts; 
mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; ouders 
Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; 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  

 

In juni, juli en augustus is de viering om 10.00 uur, met een enkele 

uitzondering. Zie Weekbrief of website. 
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