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NIEUWS UIT EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

Wat een verrassing afgelopen zondag: 

samen vieren en samen zingen met zo’n 

75 kerkgangers 

Het mocht weer, zonder reservering, 

zonder beperkingen, zonder anderhalve 

meter, zonder begeleiding de kerk in, het 

mocht weer, samen zingen, samen vieren, 

samen bidden, in grotere 

onbevangenheid, maar altijd met de 

nodige voorzichtigheid. En we kunnen 

jubelen en juichen, want het was een feest 

in de kerk van Sint Maarten. Met maar 

liefst 75 kerkgangers, veel meer dan 

locatieraad en pastoraatsgroep ooit 

hadden durven dromen, veel meer dan de 

enquêtes en onderzoeken voorspelden. 

Want die voorspellingen beloofden weinig 

goeds: zeker één op de vier vaste 

kerkgangers van voor corona zou 

wegblijven. In onze schaapsstal pakte het 

allemaal anders uit, want we mochten 

veel mensen begroeten. Ook in die zin was 

het een feest, juist mensen die vanwege 

goede en terechte voorzichtigheid 

anderhalve jaar thuis waren gebleven, 

zochten onze kerk weer op. Een zwaluw 

maakt nog geen zomer, maar de start was 

veelbelovend ook omdat we weer samen 

konden zingen en samen konden genieten 

van een mooie viering onder leiding van 

Jozef Wissink en met Martine Sloezarwij 

als lectrice. Het feest werd nog eens 

dunnetjes overgedaan op het grasveld 

met een beker koffie of thee. Zondag 24 

september werd door dit alles een 

historische dag. In Maartensdijk zijn we 

trouw en betrokken. Dat hebben we 

afgelopen zondag met eigen ogen kunnen 

zien. En daarmee was deze zondag een 

teken van hoop in een wereld van 

statistieken en cijfers die vaak de 

neerwaartse lijn laten zien.   

Hoe nu verder? Wat gaan we aanpassen 

aan de nieuwe situatie? Kaarsen bij Maria 

en Memoriale, het zangkoor, de 

collecteschaal en de intenties. Vragen en 

antwoorden 

Deze vragen zijn meer dan terecht want 

we zagen het zondag al: het kaarsje bij 

Maria en bij het Memoriale werden 

vergeten en pas na een waarschuwing 

door de kosters alsnog in gang gezet. Dat 

gebeurde na de communie. En dat was 

voor velen aanleiding om bij de koffie te 

opperen: wordt het geen tijd zelf weer 

een kaarsje op te steken, voor de viering, 

bij Maria en bij de naam van de overleden 

dierbaren? Het wordt inderdaad tijd om 

zelf weer voor de viering het licht te 

ontsteken bij Maria. Zoals het ook tijd 

wordt om bij de communie zelf weer naar 

voren te komen en niet in de banken of de 

stoelen te blijven zitten. En zo wordt alles 

ook weer een beetje normaal. En het zal 

zeker een vreemd gezicht zijn: om 

zaterdag 23 oktober het Maartenskoor 

weer in volle breedte en op volle 

zangsterkte te kunnen zien en horen. Toch 
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zal niet alles weer terug gaan naar het 

oude. Want de collecteschalen blijven nog 

even achterin staan en zijn daar ook een 

vertrouwd gezicht geworden. Iedereen is 

daar aan gewend. En dat werkt goed, 

getuige ook de goed gevulde schalen van 

afgelopen zondag. Ook met de intenties 

blijft alles nog een beetje anders. Voor 

corona kon iedereen schrijven in het 

intentieboek. Dat komt voorlopig nog niet 

terug. In plaats daarvan konden intenties 

per mail worden ingestuurd. Dat gebeurde 

mondjesmaat. Om de betrokkenheid van 

ieder bij de viering te vergroten kiezen we 

voorlopig voor een andere oplossing. 

Iedereen kan de eigen intenties op een 

papiertje schrijven. Natuurlijk kunt u dit 

vast thuis doen, maar er liggen ook 

blaadjes klaar op de katheder achterin de 

kerk. Uw intentie doet u dan in het 

klaarstaande mandje.   Dit mandje wordt 

door de lector opgehaald.  

  

 

 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 10 oktober 09.00 uur:                                             Zondag 17 oktober 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                                   Gebedsviering 
pastoor Joachim Skiba                                                           Anton Sonderman 
Gijsbert van der Linden                                                         Gijsbert van der Linden                                                
met leden Maartenskoor                                                      met leden Maartenskoor                                             
Collecte Wereldmissiedag 
 
Misintenties 10 oktober: mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Lenssinck, Van den Brink en 
Vendrig; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; mevrouw Rian 
Oorthuizen – Keijzer; heer Joop Uppelschoten 

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 
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