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NIEUWS UIT ONZE EIGEN 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

De Bezoekgroep, wat doet die eigenlijk? 

Deze vraag is wellicht weleens bij u 

opgekomen. Misschien toen u een 

felicitatiekaart of een bloemetje ontving 

bij gelegenheid van een verjaardag of 

huwelijksjubileum. 

De Bezoekgroep is al een flink aantal jaren 

geleden in het leven geroepen met toen 

als voornaamste taak het bezoeken van 

ouderen en zieken. Gedurende die jaren 

zijn er altijd vrijwilligers geweest die deze 

taken op zich namen. 

Op een gegeven moment werden er 

Wijkcontactpersonen aangesteld. Dat 

bleek een goed initiatief, tot op de dag van 

vandaag is er voor iedere kern van de 

voormalige gemeente Maartensdijk een 

Wijkcontactpersoon, voor Maartensdijk 

zelfs twee: Ank Willekes en Jellie Klaver. 

Groenekan staat onder de hoede van 

Yvonne Harbers, in Westbroek is Ineke 

Geurtsen actief en voor Hollandsche 

Rading is Elise Vollebregt de 

wijkcontactpersoon. 

Zij leveren informatie af bij nieuwe 

parochianen, versturen 

verjaardagskaarten voor 80-plussers en 

brengen een bloemetje bij 80 en 85 jaar, 

vanaf 90 jaar krijgt u zelfs ieder jaar een 

bloemetje.   

Zo ook met een huwelijksjubileum bij 25-

40-50-55-60 jaar . 

De jaarlijkse kerstattentie wordt ook door 

de Bezoekgroep verzorgd.  

In de tijd van pastor De Wit werd 

begonnen met Themamorgens. Soms met 

een spreker van buitenaf of een 

diavoorstelling. Pastor De Wit heeft ook 

menig interessant onderwerp belicht.  

Na een aantal jaren bleken de 

Themamorgens niet meer zo gewild, wel 

bleek dat een doordeweekse 

eucharistieviering op veel bezoek kon 

rekenen. Daarom is toen besloten om 

viermaal per jaar zo’n eucharistieviering te 

plannen, met aansluitend een eenvoudige 

lunch. 

Afgelopen augustus was voor het eerst na 

het begin van de coronaperiode weer een 

viering op woensdag die druk bezocht 

werd. De koffie na afloop was gezellig en 

geanimeerd.  

Woensdag 20 oktober is er weer een 

eucharistieviering, om 10.30 uur, met na 

afloop koffie en een broodje. U bent van 

harte welkom! 

En nu gaan we weer terug naar het begin 

van het werk van de Bezoekgroep: het 

bezoeken van ouderen en zieken.  

Mocht u behoefte hebben aan bezoek 

van een vrijwilliger van de Bezoekgroep 

dan kunt u zich melden bij Corrie 

Bosman: 035-5770924. Zij bespreekt dan 

samen met u de mogelijkheden. 

En dit is ook belangrijk: de Bezoekgroep 

hoort het graag als u in geval van ziekte 

prijs stelt op belangstelling vanuit de 

Maartenskerk.  
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De Gerardusdagkalender 2022: Elke dag 

een beetje spirit!  

Bericht van Boukje Andringa: 

De Gerardusdagkalender, uitgebracht 

door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de 

voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 

tot nadenken, onder het motto: “elke dag 

een beetje spirit!” Op de achterkant staan 

afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie 

over verschillende onderwerpen. 

De prijs voor de kalender van 2022  

is € 8,50  

De Gerarduskalender is reeds bij mij te 

koop: Maertensplein 65, tel. 0346-216 240 

In verband met mijn gezondheid is dit de 

laatste keer dat ik de verkoop van deze 

kalender organiseer. Wie volgt mij op? Ik 

vertel u er graag meer over. 

 

 

 

 

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

Woensdag 20 oktober 10.30 uur: eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba. 
Na afloop koffie en een broodje. U bent van harte welkom zonder aanmelding vooraf. 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 17 oktober 10.30:        Woensdag 20 oktober 10.30:   Zaterdag 23 oktober 19.00: 
Gebedsviering                             Eucharistieviering                       Eucharistieviering 
Anton Sonderman                      pastoor Joachim Skiba               pastor Jozef Wissink 
Gijsbert van der Linden             Gijsbert van der Linden             Peter Steijlen                                               
met leden Maartenskoor          samenzang                                   Maartenskoor                                                                                                 
 
Misintenties 17 oktober: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Ad Herremans; mevrouw 
Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek; heer 
Wim van Rijkom; ouders Verweij en Miltenburg; heer Ben Woorts 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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