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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Zondag 10 oktober: dag van Sint Maarten 

Komende week ontvangt u schriftelijk een uitnodiging voor de reeds aangekondigde 

eucharistieviering en aansluitend gezellig samenzijn, met een verrassing en lunch.  

Hiervoor opgeven is belangrijk, in verband met de hoeveelheid boodschappen.   

Opgeven kan, zoals ook in de bief vermeld,  per mail ( jamvancleef@gmail.com), met een briefje in de 

brievenbus van de kerk,  maar ook per telefoon (06-23337110). 

Wilt u aangeven  of u naar de viering en / of het aansluitend samenzijn komt. Ook met hoeveel 

personen (namen vermelden). Opgeven kan tot en met woensdag 6 oktober.  

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

Welkom in de kerk! 

Vanaf dit weekend, 25-26 september, is het aanmelden voor de vieringen komen te vervallen. Wat 

een mooie mijlpaal! 

In de kerk is het, ondanks het afschaffen van de 1,50-meter regel, toch wenselijk om elkaar de ruimte 

te blijven geven. U kunt weer zelf een zitplaats uitzoeken, maar houd daarbij afstand van uw 

medekerkgangers. We handhaven voorlopig de situatie waarbij de helft van de knielbanken omhoog 

geklapt staat. Dit geeft ruimte aan de voorganger bij het communie uitdelen en maakt het afstand 

houden ook wat eenvoudiger.  

De ‘’gewone’’ regels blijven gelden en vooral deze: blijf thuis bij klachten en hoest of nies in uw 

elleboog.  

Graag nog steeds uw aller medewerking, heel hartelijk dank. 

 

 
 

Alvast voor uw agenda, belangrijk: zondag 24 oktober komt de viering te vervallen, die dag is de 
kerk dicht. Pastor Jozef Wissink is verhinderd in verband met een verplichting elders. Maar het 
goede nieuws is dat hij wél voorgaat op de zaterdagavond , 23 oktober om 19.00 uur. Het 
Maartenskoor onder leiding van Peter Steijlen zingt.  
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Nog een datum die belangrijk is voor de agenda’s: 2 november Allerzielen, viering om 19.00 uur 

Afgelopen week is de groep die verantwoordelijk is voor een goede begeleiding bij uitvaarten en 

crematies weer bij elkaar geweest. Dat is een werkgroep als alle andere werkgroepen, maar toch ook 

weer niet, want het is de enige groep waar Gerard de Wit nog actief in is. In die zin zijn de tastbare 

banden met Maartensdijk altijd gebleven, alleen al door de begraafplaats en door deze werkgroep. 

Onder de inspirerende leiding van Johan van Stralen en Anton Sonderman en met steun van Ineke 

Geurtsen en Mieke Burgers en dankzij nieuwe impulsen in de persoon van Edith Boekhout is deze 

werkgroep een mooi voorbeeld van vrijwilligers die in stilte hun gang gaan en op tijd aan de bel 

trekken. Gerard de Wit voelt zich bij deze mensen als een vis in het wate r. Er werd vergaderd in de 

vernieuwde Mantel en onze emeritus-pastor opende met gebed en met een aantal gedachten over 

ouder worden en sterven. Zo ontstond er ruimte om na te denken over Allerzielen en Allerheiligen in 

november van dit jaar. Allerheiligen valt op een maandag, Allerzielen op een dinsdag. We vieren op 

deze dag ook de gedachtenis van onze dierbare doden. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen die 

behoefte voelt om zijn of haar dierbare overledenen te gedenken is welkom. Want we hebben soms 

die gezamenlijke liturgie nodig om ons verbonden te weten allen die ons ontvallen zijn. De nadruk 

ligt dan wel op de doden van afgelopen jaar, in de dood bestaat geen tijd en is zeven of zestien jaar 

soms één dag. Ook daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd om juist deze avond bij elkaar te 

komen in onze kerk. 

Inspirerende tekst over God in tijden van nood 

We willen God naar onze hand zetten 

We willen God naar onszelf verbeelden 

We denken God dood te kunnen verklaren 

We denken God een verzinsel te kunnen noemen. 

Niemand heeft God ooit gezien 

Niemand heeft God in handen 

Door de eeuwen heen hopen mensen in Gods hand te zijn 

Dat God geen mens laat vallen 

Geen mens die het goede voor mensen wil 

Mensen die mensen in nood helpen 

Niet onverschillig doorleven  

Versterken de hoop: 

God is in wie geen mens laat vallen 

 

Marinus van den Berg 

 

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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