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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Wat kun je zeggen in de maalstroom van ellende die op ons af komt? Welke woorden 

geven ons troost in het geloof? Marinus van den Berg zweeg eerst en zei toen: Heer, 

ontferm U. Heer, ontferm U over de slachtoffers en nabestaanden van het natuurgeweld. 

Heer, ontferm U over allen die schade hebben opgelopen bij de wateroverlast en hun 

levenswerk vernietigd zien. Heer, ontferm U over allen die ziek zijn en hun mantelzorgers. 

Heer, ontferm U over allen die het leven laten na geweld en doodslag. Heer, ontferm U 

over allen die toch weer besmet worden en anderen soms ook weer besmetten. 

Het is een bewogen tijd die ons naar adem laat happen in de maalstroom van 

gebeurtenissen, in de golfslag van ellende die soms over ons heen en op ons af li jkt te 

komen. Er is geen houden aan, zo lijkt het. Afgelopen week zat de redacteur van deze 

weekbrief op een terrasje met misschien wel de bekendste geestelijk verzorger van 

Nederland, Marinus van den Berg. En hij riep toen het bovenstaande uit, met de handen 

naar boven toe, de armen gespreid. Een dag later viel deze tekst mijn mailbox binnen. 

Misschien troosten de woorden in deze verwarrende en verdrietige tijden: 

 

ELKE DAG OM ONTFERMING 

Elke dag is een dag om te vragen om ontferming 

Ontferming op woensdag en donderdag voor de kinderen van Peter R. de Vries 

Voor zijn partner en voor familie en andere vrienden 

Ontferming op deze dagen van afscheid 

Ontferming op deze dag voor bisschop Harrie Smeets van Roermond 

Voor zijn familie en vrienden 

Voor het bisdom Roermond en de Kerk van Nederland 

Ontferming nu hij weet dat er geen volledige genezing meer mogelijk is 

Ontferming op deze dag voor allen die ziek zijn 

Voor de mantelzorgers 

Voor allen die toch weer besmet zijn geraakt 

Ontferming voor allen die niet op vakantie kunnen en in quarantaine moeten 

Ontferming op deze dag voor alle slachtoffers van natuurrampen 

Voor allen van wie hun leven verloren en overhoop is gehaald 

Voor het nog steeds groeiende aantal vluchtelingen 

Bidden we om ontferming met allen die willen omzien naar elkaar. 

 

Marinus van den Berg 
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Woensdagmorgen 4 augustus 10.30 uur eucharistieviering 

Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een doordeweekse viering en wel op 

bovengenoemde dag en tijd. Wij zijn blij dat pastoor Skiba in de viering wil voorgaan. Anton 

Sonderman zal assisteren, Gijsbert van der Linden speelt orgel en begeleidt de zangers.  

Bij wijze van uitzondering hoeft u zich voor deze viering niet van tevoren op te geven.  

Na de viering kunt u even napraten bij een kopje koffie of thee. 

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

Corry Verheul is weer thuis na buikoperatie. Corry is op 14 juli geopereerd en herstelt nu 

thuis van de zware ingreep. Wij wensen haar een goed herstel. Een kaartje zal ze vast erg 

leuk vinden: Corry Verheul, Maertensplein 46 3738 GK Maartensdijk.  

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

Aanmelden vieringen op zondag 

Voor de vieringen op zondag is het, ondanks dat er nu meer mensen mogen komen, nog 

steeds nodig om je aan te melden. Het aanmelden kan altijd via het inmiddels bekende email 

adres corona-vieringensm@marthamaria.nl 

Jos van Cleef verzorgt altijd de reserveringen. Zij gaat met vakantie. In de periode van haar 

afwezigheid (de vieringen 1, 8 en 15 augustus) neemt Corrie Bosman deze taak van haar 

over. 

Mocht het aanmelden via de mail niet mogelijk zijn, dan kunt u hiervoor Corrie bellen  

(tel. nr. 06-12061046). 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 

Zondag 1 augustus 10.00:   Woensdag 4 augustus 10.30:      Zondag 8 augustus 11.00: 
Gebedsviering                        Eucharistieviering                         Eucharistieviering  

Anton Sonderman                 Pastoor Joachim Skiba                 Pastor Mauricio Meneses 
Gijsbert van der Linden        Gijsbert van der Linden               Gijsbert van der Linden 

en zangers Maartenskoor    en zangers Maartenskoor           en zangers Maartenskoor 
 

Misintenties 1 augustus: ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Els van Stralen; heer 

Tom Veringa en familie; heer Dick de Wild; heer Paul Wolvenne; heer en mevrouw 
Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 

 
Misintenties 8 augustus: mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; heer Ad Herremans; 

mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer en mevrouw 
Richard en Georgette le Mans; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; ouders 

Stornebrink – Korrel; heer Ben Woorts 
 

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-12061046 
Ook voor opgeven intenties.  Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  

 
De volgende Weekbrief verschijnt op 8 augustus 
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