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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Blijdschap om versoepelingen, maar ook veel vragen voor onze kerk van Sint Maarten 

Nederland gaat langzaam weer open, dit weekend met musea, bioscopen, dierentuinen, 

pretparken en andere publieke gelegenheden die weer de deuren openen voor het publiek. 

Dat geldt ook voor de kerken. Iedereen heeft het kunnen lezen, de regering heeft in overleg 

met OMT duidelijk gemaakt dat er weer mensen naar de kerken mogen komen en dat er 

binnen die kerken weer mogelijk is. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, hoe blij we ook 

zijn dat we weer meer mensen welkom mogen heten. Maar we weten ook dat de katholieke 

kerk landelijk de instructies van de regering vaak net wat anders interpreteert dan de 

landelijke protestantse kerk. Daar werd alweer een beetje gesproken over een enkel lied in 

samenzang. Zo zijn er meer vragen die op ons afkomen. Hier volgen er een paar specifiek 

voor de locatie Maartensdijk: 

- Wat is het maximumaantal in onze kerk, uitgaande van de anderhalve meter? 

- Op welke manier wordt er vastgelegd wie er in de kerk zijn? Met andere woorden: 

gaan we door met reserveren of leggen we tijdens de vieringen schriftelijk vast wie er 

in de kerk zijn? 

- Wanneer stellen we de ruimte van de Mantel weer beschikbaar voor koffie na de 

vieringen? 

- Wat doen we met verenigingen die van onze Mantel gebruik willen maken en die ons 

al benaderd hebben? 

- Blijven we doorgaan met de open deuren van zaterdagmiddag als alles straks weer 

redelijk gewoon is geworden? 

- Wat gaan we doen om onze trouwe leden die nu al bijna anderhalf jaar niet in de 

kerk zijn geweest en die zich al die tijd wel verbonden hebben gevoeld met onze 

geloofsgemeenschap weer uit te nodigen? 

- Wat zijn onze eerste stappen om de schade juist voor deze mensen weer in te halen? 

- Vinden we het nodig om net als in de rest van het land een extra actie Kerkbalans te 

houden om op financieel gebied een inhaalslag te maken of hebben wij dat niet 

nodig vanwege de trouwe giften van onze betrokken leden? 

- Hoe kunnen we de jongeren weer een plek geven in onze vieringen, als misdienaar of 

acoliet? 

 

Vergadering locatieraad en pastoraatsgroep komende dinsdag om 19.30 uur 

Al deze vragen komen aan de orde op de vergadering van de locatieraad en pastoraatsgroep 

komende dinsdag om 19.30 uur in De Mantel. Tot die tijd volgen we nog even de oude 

richtlijnen. Dat doen we omdat we zorgvuldig willen afwegen hoe wij onze kerk weer meer 
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zullen openen. Maken we daarvoor een stappenplan dat we met iedereen delen? Of volgen 

we de richtlijnen van de bisschoppen in Nederland? Waar kunnen we plaatselijk 

verantwoord variëren en waar moeten we dat vooral niet doen. Het is best een ingewikkelde 

puzzel, juist omdat we iedereen gezond willen houden nu we zo dicht bij de eindstreep zijn. 

Is het bijvoorbeeld weer mogelijk om in de zomer telkens kleine groepjes uit te nodigen en 

zo weer een beetje bij te praten? Omdat we een kleine gemeenschap zijn met een beperkt 

aantal adressen, loont het de moeite om dat na te gaan en zo weer van iedereen persoonlijk 

te horen hoe het gaat en hoe iedereen de afgelopen anderhalf jaar is doorgekomen. Dan 

blijven we voorzichtig, want we werken met kleine groepen op anderhalve meter, maar dan 

doen we wel het maximale om iedereen weer in de ogen te kunnen zien. Ook daar zullen we 

over praten op de komende vergadering. In de volgende weekbrief zullen we daarover 

berichten. 

Bidden voor zieke kardinaal Wim Eijk en bisschop Harrie Smeets 

We doen dat vrijwel nooit op deze plek, maar dit weekend vragen we ook het gebed voor 

twee zieke bisschoppen. Op de eerste plaats kardinaal Wim Eijk die – zo lazen we op 

teletekst – is uitgeschakeld tot september vanwege ziekte. Dat geldt ook voor de bisschop 

van Roermond, Harrie Smeets die is uitgevallen na een licht herseninfarct. Zoals we allemaal 

de gevolgen ondervinden van deze coronacrisis, zo heeft de crisis ook de bisschoppen 

geraakt. Het minste wat we deze dagen kunnen doen, is bidden voor hun herstel in deze 

moeilijke tijden. Zoals we daarnaast kunnen bidden voor allen die getroffen zijn door deze 

crisis en vaak in stilte hun lot moeten dragen. Zeker op deze zondag rond Sacramentsdag 

kunnen we vragen aan Christus zelf of Hij ons met zijn offer wil bijstaan in onze vragen, 

zorgen, lijden en ziekte. 

  

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 13 juni 10.00 uur:                                         Zondag 20 juni 10.00 uur: 
Gebedsviering                                                                Gebedsviering 
Anton Sonderman                                                         Leo Fijen 
Gijsbert van der Linden en voorzang                        Gijsbert van der Linden en voorzang 
 
Misintenties : mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Ad Herremans; mevrouw Ria Kemp – 
Berntzen; heer Dirk Klaarenbeek; ouders Verweij en Miltenburg; heer Ben Woorts; 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  
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