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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Hoe gaan de deuren van onze kerk van Sint Maarten weer wat meer open? 

In de vorige week brief hebben we een aantal vragen gesteld die aan de orde zijn voor de 

naaste toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wat doen we wel en wat doen we niet als 

geloofsgemeenschap van Sint Maarten, nu de deuren van heel Nederland van het slot gaan 

en nu ook onze deuren weer open kunnen? We hebben daarover gesproken in de 

vergadering van de Pastoraatsgroep en Locatieraad van afgelopen dinsdag 8 juni. En we 

hebben de volgende richtlijnen verstandig geacht. Normaal gesproken was dit punt van 

overleg geweest op een parochie-avond. Maar dat is nog steeds niet mogelijk. Bovendien 

kunnen we ook geen tijd verliezen. In deze crisis moeten we snel reageren en overal op 

voorbereid zijn. Daarom de volgende richtlijnen: 

- We houden ook de komende tijd vast aan reserveren omdat we zo op de best 

mogelijke manier in kaart kunnen brengen wie er op zondag in de kerk komen en 

omdat we dit de veiligste en meest efficiënte manier vinden om het kerkbezoek te 

reguleren 

- We vinden 50 kerkgangers het maximum voor onze kerk, als we tenminste alle 

mogelijke moeite doen om de anderhalve meter afstand te respecteren en zo de 

veiligheid van ieder voor ogen te hebben 

- We doen een beroep op iedere kerkganger om die anderhalve meter serieus te 

blijven nemen, ook nu de meeste mensen gevaccineerd zijn en ook nu het al lange 

tijd goed gaat in onze kerk. Ons devies: niet verslappen, afstand houden, nog steeds 

mondkapje op bij binnenkomen en tijdens lopen 

- We proberen iedere zondag koffie te drinken, buiten op het grasveld. Als dat niet 

doorgaat, wordt dat gecommuniceerd aan het begin en het einde van de viering. 

Maar als het even kan, proberen we daar deze zomer weer een blije traditie van te 

maken. Als we maar afstand blijven houden en ook voorzichtig doen. 

- We drinken bij slecht weer geen koffie in de Mantel, zoals we ook tot september 

geen activiteiten toelaten van andere verenigingen die graag bij ons huren. Want als 

we dat wel doen, hebben we geen zicht op de veiligheid. 

- We blijven de deuren van de kerk op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open 

houden omdat we merken dat daar een grote behoefte aa is. Ook omdat mensen zelf 

een kaarsje kunnen opsteken bij Maria en het Memoriale. En omdat mensen dit een 

mooi alternatief vinden voor de zondagse viering. 

- We laten in de vieringen tot september de kaarsjes bij Maria en het Memoriale over 

aan de koster en de hulpkoster. Zo voorkomen we een hoop geloop en zo doen we 

het maximale voor de veiligheid. 
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- We geven wel de gelegenheid aan het koor van Sint Maarten om in de kerk weer met 

iedereen te repeteren, op maandagavond. Voorwaarde is dat het nooit langer dan 

een uur mag duren en dat er geen koffie gedronken mag worden. Zo geven we ook 

de gelegenheid aan de meditatiegroep op vrijdagavond, zij het dat ook voor hen 

geldt dat er geen koffie mag worden gedronken. 

- We blijven zingen met viertallen en laten dat ook aan deze viertallen over. Ook als er 

landelijk toestemming wordt gegeven om met hele kerk te neuriën bij het laatste 

lied, wij doen dat niet. Pas als alles wordt losgelaten en er vrijuit kan worden 

gezongen, doen wij dat ook.  

- We organiseren geen extra Kerkbalans omdat we vinden dat er al genoeg gegeven 

wordt en omdat we zeer dankbaar zijn voor alle gulle gaven tot nu toe. We staan er 

prima voor, dankzij uw enorme betrokkenheid. We gaan u niet overvragen. 

- We vinden het verstandig om deze zomer nog zonder misdienaars te werken. Hoe 

graag we jongeren zichtbaar willen maken in de kerk, we wachten hiermee tot 

verdere versoepelingen aan het begin van september. 

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

Mooi nieuws, zaterdag 19 juni trouwen 

Peter Kemp en Annemarie  

van de Brug  

Peter Kemp, zoon van Anneke en Henk 

Kemp, broer van Jeroen Kemp, gaat 

trouwen met Annemarie van de Brug. Het 

huwelijk wordt bevestigd en ingezegend in 

de Oude Kerk van Putten door dominee 

Arnold van Zwet. Namens de Sint 

Maartenskerk zal Leo Fijen na de 

bevestiging en inzegening ook een kleine 

overweging houden. Peter en Annemarie 

gaan in Putten wonen. We wensen het 

jonge paar veel geluk, voorspoed en 

zegen. En we danken Peter voor zijn 

betrokkenheid bij onze kerk. Natuurlijk 

hopen we hem af en toe nog tegen te 

komen in onze kerk, ook omdat 

Annemarie veel katholieke rituelen 

waardeert.    

 

 
 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 20 juni 10.00 uur:                                            Zondag 27 juni 10.00 uur: 
Gebedsviering                                                                 Eucharistieviering 
Leo Fijen                                                                           pastor Jozef Wissink 
Gijsbert van der Linden en leden Maartenskoor    Peter Steijlen en leden Maartenskoor 
 
Misintenties: heer Etwald Goes; heer Jan van Lijden; mevrouw Rian Oorthuizen - Keijzer 
mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Kees en 
Lucy Thijs; heer Gerrit Jan van ’t Veld; heer Dick de Wild 
 

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties   
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  

 

mailto:corona-vieringensm@marthamaria.nl
http://www.marthamaria.nl/

