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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Meer dan 100 kerkgangers om 9.00 uur in de ochtend maken Dag van Sint Maarten tot 

feestdag 

Samen zingen, samen bidden, met de communie naar voren lopen, de aanblik van een 

ouderwets volle kerk, het weerzien met kerkgangers die al heel lang niet waren geweest, de 

verbaasde blik van pastoor Joachim Skiba die niet wist wat hij zag bij het begin van de 

viering. Het kan dus nog steeds: dat we met ruim 100 mensen in de kerk zijn en bij de 

zegenwens voluit zingen. Het kan dus nog steeds: dat we elkaar vinden in de geborgenheid 

van de geloofsgemeenschap. Het kan dus nog steeds: dat de Paaskaars teken van nieuw 

leven is voor ons allemaal en ons allemaal toekomt, waar Johan van Stralen vanwege zijn 

werk voor de begraafplaats en zijn voorbeeld in dienstbaarheid (hij was degene die Jozef 

Wissink benaderde met de vraag om elke vierde zondag van de maand voor te gaan) de 

Paaskaars van 2019 mee naar huis mocht nemen. Het kan dus nog steeds: dat we na afloop 

in De Mantel koffie met gebak krijgen en dat er ook heel wat mensen bijpraten in de 

partytent. We zijn het nog niet verleerd om de handen uit de mouwen te steken en te 

geloven in een nieuw begin. Daarom is De Mantel opgeknapt, daarom is er de actie om een 

nieuwe stoel voor 50 euro of minder te adopteren. Bijna 30 mensen hebben dat al gedaan. 

Zo leeft de kerk van Sint Maarten verder, met ook de ruimte voor een intermezzo door een 

quiz en met een heuse prijsuitreiking. Het slot was ontroerend mooi, want Hanna Rijken liet 

ons allemaal meezingen met Engelse klassiekers, vertederde ons met haar baby en de 

vertolking van Vivaldi en zong ons allemaal op pad om de weg te gaan die voor je bestemd 

is. Dit feest is mogelijk gemaakt door de inzet van velen, maar zeker ook door de goede 

organisatie van Jellie Klaver, Kees van Rooijen, Astrid Joosten, Sonja Cornelissen, Piet 

Geurtsen, Hennie Oostveen, Lia Thijs en Corrie Bosman. Veel dank voor jullie geweldige inzet 

rond deze feestdag.    

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zaterdag 23 oktober 19.00:    Woensdag 20 oktober 10.30:      Zondag 31 oktober 09.30: 
Eucharistieviering                      Eucharistieviering                         Oecumenische viering 
Pastor Jozef Wissink                 pastoor Joachim Skiba                 in Ontmoetingskerk 
Maartenskoor                            orgel en samenzang                      Voorganger: Corrie van Es 
o.l.v. Peter Steijlen                   Gijsbert van der Linden                Maartenskerk gesloten 
 

Misintenties 23 oktober: heer Theo Andringa; mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; 
heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. 
Kemp – Vendrig; heer Jan van Lijden; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders 
Stornebrink – Korrel; heer Dick de Wild Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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