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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Viering met Jozef Wissink dit weekend op zaterdag 23 oktober om 19.00 uur, zondag kerk dicht 

Het is al meer dan eens gecommuniceerd in het overzicht van vieringen onderaan in deze weekbrief, 

maar het kan niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden: de eucharistieviering van zondag 24 

oktober is verschoven naar zaterdagavond om 19.00 uur. Voorganger is Jozef Wissink die normaal 

op zondag bij ons in de kerk is maar deze zondag van 24 oktober andere verplichtingen heeft. 

Daarom is in overleg met Jozef Wissink gekozen voor zaterdagavond 19.00 uur. Dat wordt een 

sfeervolle viering, met het donker van de herfst buiten en met de ondersteuning van het 

Maartenskoor onder leiding van Peter Steijlen. Zo proberen we de populaire presentie van Jozef 

Wissink in het vierde weekend van de maand toch te verbinden met de geloofsgemeenschap van Sint 

Maarten. En dit betekent dat zaterdagavond de kerk van Sint Maarten open is en dat de 

zondagochtend de kerk gesloten is. 

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

Samen zingen in de viering  

Gedurende de corona-periode, met alle beperkingen voor de vieringen in de kerk, heeft steeds een 

groepje leden van het Maartenskoor of Familiekoor, meestal onder leiding van Gijsbert en soms van 

Peter, gezorgd voor de muzikale invulling in de vieringen. Een voorrecht voor de zangers: zij mochten 

zingen! Zo heeft iedereen dat echt ervaren.  

Maar nu het weer mogelijk is om samen te zingen is besloten om te stoppen met de voorzang-

groepjes. Iedereen is weer van harte uitgenodigd om vanaf zijn /haar plek in de kerk mee te zingen 

onder begeleiding van Gijsbert van der Linden, die onvermoeibaar doorgaat met het ontwikkelen van 

zijn orgelspel.  

De koren kunnen ook weer in volledige bezetting zingen: in de Open Huisviering zingt het Familiekoor 

en tienmaal per jaar zingt het Maartenskoor.  

Dus: laat uw stem horen, zingen is tenslotte dubbel bidden! 

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

Sint Maartenskerk is gastvrij voor iedereen, ook in deze tijden van corona 

Gezien alle discussies in Nederland is het goed om hier op deze plek nog eens te benadrukken dat 

onze kerk open staat voor iedereen. Iedereen is welkom. We vragen wel om zo nodig afstand te 

houden en voorzichtig met elkaar om te gaan omdat we niet weten wie wel of niet gevaccineerd is. 

Maar we maken geen onderscheid, we vragen ook nergens naar, iedereen is welkom. Toch kan het 

gebeuren dat er activiteiten plaatsvinden waarbij om een vaccinatie- of ander bewijs wordt 

gevraagd. Dat gebeurt alleen bij activiteiten die onder verantwoordelijkheden van andere 

organisaties vallen die De Mantel afhuren. Daar gaan wij dan als kerk niet over. Dat is een zaak en 

een verantwoordelijkheid van degenen die onze Mantel afhuren en hun eigen selectiecriteria 

hanteren.  

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

Koffie drinken in De Mantel; bericht van Isabella Goossens: 

Sinds de maatregelen rond Covid zijn versoepeld, hebben we weer groen licht gekregen in De Mantel 

samen koffie te drinken na de viering. Dit betekent ook dat we niet meer buiten koffie drinken. 
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Daarvoor is het te fris en herfstig geworden. Daarom staan er vanaf heden koffiekannen en bekers op 

alle tafels klaar. Iedereen mag zelf inschenken voor de tafelgenoten. Samen delen, in de geest van 

Sint Maarten. Na afloop mag het dienblad met bekers en ander afval in de keuken afgegeven 

worden. Als we dit zo doen, dan is er geen opstopping bij de bar en de keuken. Zo blijft het mogelijk 

om koffie te drinken en toch de nodige afstand te behouden.  

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

Oecumenische viering op 31 oktober in de Ontmoetingskerk, onze kerk is dicht 

Volgende week, zondag 31 oktober, vindt de oecumenische viering plaats in de Ontmoetingskerk. 

Aanmelden is niet meer nodig. Iedereen mag ook weer meezingen. En bij de Lichtrite mag ook weer 

gelopen worden. Al met al een mooie gelegenheid om als mensen van de Maartenskerk en 

ontmoetingskerk elkaar weer te ontmoeten en samen te vieren. 

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

Inspirerende tekst – voorgedragen door Hammy Hogenkamp tijdens viering op woensdag 20 

oktober, waarbij zo’n 30 mensen aanwezig waren, met als voorganger Joachim Skiba 

 

Er is een God die hoort 

En weet wat er in ons omgaat 

Een God die naast ons staat 

En zich houdt aan Zijn Woord 

Er is een God die hoort 

Laten we Hem alle lof toezingen 

Hij wil met liefde ons omringen 

En is voor ons een toevluchtsoord 

Laten we biddend tot Hem gaan 

En alles aan Hem toevertrouwen 

Want op Hem kunnen we bouwen 

Zijn woord blijft altijd voor ons bestaan 

Er is een God die hoort 

Een God die naar ons wil luisteren 

Ook al is het zacht fluisteren 

Hij hoort ons woord voor woord 

Op welke weg zul je de Heer ontmoeten 

Wanneer je werkelijk naar Hem verlangt 

Zoek overal de sporen van zijn voeten 

Wie zoekt, die vindt 

Wie bidden blijft ontvangt!   

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

Mevrouw Bea Joeglal is na weken verblijf in een zorghotel weer thuis. Zij bedankt iedereen  voor de 

lieve kaarten, zij beleeft er veel steun aan.  

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

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 31 oktober 09.30 :      Dinsdag 2 november 19.00 :    Zondag 7 november 10.30 : 
Oecumenische viering              Allerzielen                                   Open Huisviering 
in Ontmoetingskerk                  Leo Fijen                                       Martine Sloezarwij 
Corrie van Es                              Maartenskoor                              Familiekoor 
voor-en samenzang                  o.l.v. Peter Steijlen                     o.l.v. Gijsbert van der Linden      
 
Misintenties 31 oktober: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; heer en mevrouw Max 
en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; heer en mevrouw Gerard 
en Marie-José Janssen – Zuidberg; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 
Misintenties Allerzielen: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; heer Etwald Goes; 
Zuster Margareth; heer en mevrouw Onderwater - Meester 
Misintenties 7 november: ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; heer 
Frans Cornelus Smet; ouders Verweij en Miltenburg 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
Volgende Weekbrief verschijnt in weekend 6-7 november. 
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