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GELOOFSGEMEENSCHAP 

Blijft voorlopig alles hetzelfde in de kerk of 

mogen we ons verheugen op meer 

onbevangenheid? 

Die vraag hangt nog even bij onze kerkelijke 

praktijk op zondag, ook na de persconferentie 

van het kabinet van afgelopen dinsdag. Want 

de anderhalve meter afstand mag dan 

verdwenen zijn vanaf 25 september, dit 

betekent niet dat de kerken in Nederland de 

coronapas gaan invoeren. De Protestantse 

Kerk Nederland heeft al aangegeven dat ze die 

pas niet willen inzetten bij het bezoek aan 

kerkelijke vieringen omdat dan teveel mensen 

worden uitgesloten. Daarom handhaven ze in 

protestantse kring de anderhalve meter en 

daarmee de beperkte toegang tot het 

kerkgebouw. De Nederlandse bisschoppen 

hebben nog geen richtlijnen aangegeven. De 

verwachting is dat die rond het weekend 

afkomen. Wat de uitkomst ook zal zijn, het is 

misschien wel tijd om de reserveringen te 

laten vallen. Want er zijn nooit meer 

reserveringen dan er beschikbare plekken zijn. 

Ook niet met de beperkte beschikbaarheid 

van 50 zitplaatsen, nooit is er meer 

gereserveerd dan deze 50. Daarom is dit 

misschien ook wel een goed moment om het 

systeem van reserveringen vaarwel te zeggen. 

Dit zal gebeuren met ingang van 26 

september, de laatste viering van de maand 

september. Het spreekt vanzelf dat we er 

intussen van uitgaan dat iedere kerkganger 

zich zal blijven houden aan de nodige 

veiligheidsmaatregelen. 

Zaterdagmiddag blijft de kerk open de rest 

van het jaar 

Omdat voorzien wordt dat de anderhalve 

meter in de kerken voorlopig gehandhaafd 

wordt en omdat ook te verwachten is dat ons 

gebouw op zondag voor 50 tot 65 mensen 

toegankelijk is, blijft de zaterdagmiddag voor 

mensen een goed alternatief om even bij 

Maria te zijn en daar zelf een kaarsje op te 

steken. En diezelfde zaterdagmiddag is voor 

anderen een mooie gelegenheid om even een 

waxinelichtje aan te steken bij de naam van 

hun overleden dierbaren. En weer anderen 

vinden het fijn om het geroezemoes van 

buiten even achter zich te laten en gewoon 

even de stilte van de heilige ruimte te zoeken 

en in hun hart zachtjes met God te praten. Dat 

is allemaal typerend voor de zaterdagmiddag. 

Daarom hebben we in overleg met de 

vrijwilligers van dienst op zaterdag besloten 

om de kerk open te houden van 14.00 uur tot 

16.00 uur. Het is ook een teken van 

gastvrijheid: dat we als geloofsgemeenschap 

van Sint Maarten de deuren openen en 

iedereen die daar behoefte aan heeft welkom 

heten. Dat hoort bij Sint Maarten die zijn 

mantel deelde, dat hoort bij onze kerk die niet 

voor niets een schaapsstal wordt genoemd. En 

ook al is het maar voor acht tot tien mensen 

op een zaterdagmiddag, ieder mens telt en 

ieder mens is een kind van God, een geliefd 

kind van God. Bij deze gedachte past vooral 

dank aan de vrijwilligers die hun vrije 

zaterdagmiddag opofferen om koster van 

dienst te zijn. En we na die dank houden we 

ons natuurlijk aanbevolen voor iedereen die 

van tijd tot tijd als vrijwilliger toezicht wil 

houden in de kerk. Iedereen die zich daartoe 

geroepen voelt kan zich melden bij de 

redactie van deze weekbrief. 
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Zondagochtend 10 oktober om 9.00 uur, wel 

heel erg vroeg, toch tijd voor ons feest  

Als in de kerk van Sint Maarten een 

voorganger uit het pastoraal team de viering 

verzorgt, moeten we die voorganger delen 

met de Michaëlkerk in De Bilt. Voorheen was 

de begintijd bij ons 9.30 uur en in De Bilt om 

11.00 uur. Maar dat leidde er steeds weer toe 

dat de voorganger te laat in De Bilt arriveerde 

en te weinig tijd had om in Maartensdijk na te 

praten en zich voor te bereiden op een viering 

in De Bilt. Daarom heeft het pastoraal team 

voor de tweede zondag in de maand gevraagd 

om het aanvangstijdstip te vervroegen naar 

9.00 uur. Wies Sarot, pastoraal werker in het 

pastoraal team, was de eerste die met deze 

tijden ging werken. En zij heeft ook gezien dat 

er bij ons minder mensen dan normaal waren. 

Conclusie mag dan ook zijn: misschien is 9.00 

uur wel te vroeg. Daarover zal contact worden 

gezocht met het pastoraal team. Maar dat is 

van later zorg. De volgende keer, nog in de 

herfst, zal het weer 9.00 uur zijn en is het de 

beurt aan onze pastoor Joachim Skiba. Hij gaat 

dan voor in onze startviering voor het nieuwe 

kerkelijk jaar. En dat is dan ook meteen het 

begin van onze feestdag, voor ieder lid van 

onze geloofsgemeenschap. Iedereen ontvangt 

nog bericht daarover, persoonlijk, met een 

brief thuis. Maar het is al eerder geschreven, 

noteert u het echt in uw agenda: op 10 

oktober moet u van de partij zijn, want we 

vieren dan (veilig) feest. 

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

Inspirerende tekst van Franciscus van Assisi, 

laatste hoofdstuk uit zijn regel van 1221 

Laten wij allen overal, op iedere plaats,  

ieder uur en iedere tijd,  

dagelijks en voortdurend,  

waarachtig en nederig geloven  

en in ons hart bewaren en beminnen,  

eren, aanbidden, dienen,  

prijzen en zegenen, verheerlijken en hoog 

verheffen,  

roemen en danken de allerhoogste en 

verheven,  

eeuwige God, drievuldig en één,  

Vader, Zoon en Heilige Geest, Schepper van 

allen en Redder van allen, Amen. 

 

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

Van 18-26 september is het Vredesweek. Via de website www.vredesweek.nl kunt u een donatie 

geven bij het onderdeel “ Doneer voor vrede”.  

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

 

Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, 
dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. 

Corrie ten Boom (1892-1983, verzetsstrijdster) 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 26 september 10.30 uur:                               Zondag 3 oktober 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                          Open Huisviering 
Pastor Jozef Wissink                                                      Isabella Goossens 
Gijsbert van der Linden en leden Maartenskoor     Gijsbert van der Linden en leden Familiekoor 
 
Misintenties zondag 26 september: heer Theo Andringa; heer Etwald Goes; heer en mevrouw 
Ben en Ida Hak – Ploeger; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer en 
mevrouw Richard en Georgette le Mans; ouders Smet – Strig; mevrouw Loes Spanjaart – 
Krösing; heer Dick de Wild 

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
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