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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Corry Bongenaar op 71-jarige leeftijd overleden 

Ze was een zeer regelmatige kerkganger, altijd aan de zijde van haar nicht Lia Thijs, links achterin de 

kerk. Alsof ze twee zussen waren, zo waren ze zichtbaar tijdens de vieringen. Maar Corry Bongenaar 

– dat is haar naam – was een nicht van Lia Thijs en kwam de laatste decennia graag bij ons in de kerk. 

Dat voelde als thuiskomen voor haar, in een leven dat in het teken stond van haar taak als 

maatschappelijk werker in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Daar was ze geknipt voor. En daar 

kon ze veel betekenen voor mensen in nood. Toen ze zelf wist dat ziekte haar leven ging bepalen, 

was onder meer Lia Thijs haar steun en toeverlaat als het weer richting ziekenhuis moest gaan. Corry 

Bongenaar bad graag tot Maria en Onze Lieve Heer, maar schreeuwde het niet van de daken. Ze 

geloofde op haar manier. En zo kwam ze thuis in onze vieringen. Om daarna weer naar huis te gaan, 

want ze was niet van een praatje bij de koffie. We zullen haar missen, deze trouwe kerkganger die 

zich op haar geheel eigen wijze betrokken voelde bij onze geloofsgemeenschap. We bidden voor haar 

en wensen Lia Thijs veel sterkte bij dit grote gemis van haar nicht die stierf op 71-jarige leeftijd. 

Opbrengst Kerkbalans weer opmerkelijk goed 

Als hier in deze Weekbrief wordt geschreven dat we met zovelen betrokken zijn gebleven op de kerk 

en op elkaar, dan wordt niet alleen de zondagse viering bedoeld. Nee, dan gaat het ook om de 

financiële steun van bijna alle leden. Die wordt concreet zichtbaar in de actie Kerkbalans. Vorig jaar 

leverde dat een recordscore op van ruim 40.000 euro. Dit jaar is de eerste indruk weer heel positief, 

want we staan in  februari alweer op ruim 38.000 euro aan toezeggingen. En nog niet alles is binnen. 

Dank, duizend keer dank aan alle lopers langs de huizen, dank, heel veel dank aan de organisatie (Jos 

van Cleef, Loek Fonkert, Kees Baas, Anneke Kemp, dank uit de grond van ons hart aan zoveel goede 

gaven. Dit maakt ons als geloofsgemeenschap stabiel in de woelige zee van de pandemie en in het 

landelijk beeld van teruglopende financiën. We blijven min of meer op peil en voelen ons daarmee 

gezegend. 

Bijbelavonden weer in september/oktober 

Steeds vaker hoorden we in onze geloofsgemeenschap: wanneer zijn we de bijbelavonden er weer? 

Door corona kwam het er bijna twee jaar niet van. Door het plotseling overlijden van één van de 

pijlers, René Grotenhuis, komt het er ook de komende vastentijd niet van. En de initiatiefnemers 

wijzen daarbij ook naar de huiskerk als een mooi alternatief om in de sterke tijden van vasten en 

advent je geloof te verdiepen en ook thuis te beleven. Dat vinden de organisatoren René Alkema, 

Johan van Stralen en Gerard Loman en Eduard Verhoef een interessante ontwikkeling, die huiskerk 

bij Sint Maarten. Die willen ze niet in de weg zitten. En daarom nemen ze de tijd om terug te komen 

met een nieuwe reeks bijbelavonden in september en oktober. Dat wordt zeer gewaardeerd.  

Er komt weer een Open Avond aan, agenda erbij, 16 maart om 20.00 uur  

In het synodaal proces – dat is opgestart door paus Franciscus en dat bedoelt om alle mensen in de 

kerk een stem te geven – ligt de nadruk op luisteren naar ieder die niet aan het woord komt. In onze 

kerk van Sint Maarten proberen we dat al een paar jaar te doen, middels Open Avonden. Die bleken 

voor corona ook een succes, met een constante opkomst van 30 tot 35 mensen die hun verhaal over 

hun geloof en onze kerk wilden delen met iedereen. Dat gaan we weer doen, op woensdag 16 maart, 
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om 20.00 uur. Pak de agenda erbij, noteer die datum en kom naar De Mantel om uw stem te laten 

horen. 

Eucharistieviering op woensdag 16 maart, om 10.30 uur 

Als de agenda’s toch al binnen handbereik liggen, noteer dan ook als belangrijke datum woensdag 16 

maart om 10.30 uur. Want dan gaan we weer doen wat in coronatijd ook twee keer hebben gedaan: 

met pastoor Joachim Skiba de eucharistie vieren en napraten met een kop koffie en een broodje. Het 

is voor iedereen bedoeld, maar zeker ook voor mensen die nog opzien tegen de zondagse viering en 

toch graag de eucharistie weer fysiek willen meemaken. Welkom! 

 

Zondag (morgen dus) aansluitend aan de viering informatieve bijeenkomst in de kerk over de 
mogelijke parochiereis naar Normandië en Vlaanderen van 21-24 april. Dit is dezelfde reis die 
werd gepland voor 2020. Iedereen is welkom om zich te laten informeren.  

 
 

Huispaaskaarsen bestellen is mogelijk tot 27 februari, informatie hangt achterin de kerk 
 

 
 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 20 februari 10.30 uur:                              Zondag 27 februari 10.30 uur: 
Woord- en Communieviering                                Eucharistieviering 
An Kolfschoten                                                         Pastor Jozef Wissink 
Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen                       Orgel en voorzang 
Misintenties 20 februari: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; mevrouw Pietsje 
Huitenga – Bijlsma; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek; heer en mevrouw Jan en 
Mieke van Lijden - ter Heerdt; heer Wim van Rijkom; heer en mevrouw Gerard en Marie-José 
Janssen - Zuidberg 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-23337110 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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