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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

De zomer begint, onze geloofsgemeenschap 

blijft samenkomen en bereidt zich voor op 

najaar 

Het is goed om nog eens even wat belangrijke 

data voor het najaar op een rijtje te zetten. 

Want de zomer is dan wel begonnen, velen 

van ons trekken er op uit, maar achter de 

schermen wordt hard gewerkt om onze 

geloofsgemeenschap weer in  haar kracht te 

zetten voor najaar en winter. Zo zijn de 

meeste leden van locatieraad en 

pastoraatsgroep afgelopen zaterdag erop uit 

getrokken om na te denken over nieuwe 

speerpunten voor het komende kerkelijke 

seizoen. Ze hebben dat gedaan aan de hand 

van de resultaten van de enquête onder 

katholieke vrouwen in Nederland, met het oog 

op de wereldwijde synode van de rk kerk in 

2023. Daarin gaat het om vragen als: wat 

geeft ons vreugde (samen vieren en 

geloofsgemeenschap zijn, zingen en de liturgie 

vieren, God zoeken en ontmoeten in stilte en 

gebed, deel zijn van de wereldkerk), wat er 

kan beter in de kerk (meer verbondenheid 

met de samenleving, opener-inclusiever-

diverser, kerk als thuis voor iedereen, meer 

gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, 

meer aandacht voor gemeenschapsvorming, 

spiritualiteit en geloofsvorming) wat zijn de 

verlangens naar de toekomst en hoe zien de 

adviezen eruit naar bisschoppensynode in 

Rome in 2023 (neem vrouwen serieus, durf te 

vernieuwen, betrek iedereen er gelijkwaardig 

bij). Na de zomer meer hierover, want de 

thema’s die hier naar voren komen, zijn de 

woorden en bronnen voor iedereen. Het is 

goed dat ieder lid van onze 

geloofsgemeenschap weet dat er wordt 

nagedacht over de vreugde, de 

verbeterpunten en de toekomst van onze 

kerk.  

Belangrijke data voor begin van nieuw 

kerkelijk seizoen: 28 augustus en 28 

september 

Als we ons inhoudelijk voorbereiden op het 

nieuwe kerkelijk jaar, dan horen er ook 

praktische gegevens bij, zoals data die 

iedereen met rood in de agenda moet 

aangeven. Let op, daar is eerst 28 augustus, 

de laatste zondag van de maand, de 

eucharistieviering met Jozef Wissink. Dat is 

hét moment voor de opening van het seizoen. 

Bij  koffie en gebak vertellen we wat we nog 

meer gaan doen in het najaar en de Advent 

naar Kerstmis toe. Vergeet het niet, 28 

augustus is de zondag voor iedereen die zich 

verbonden voelt met onze 

geloofsgemeenschap. Een mooi moment om 

met elkaar bij te praten, de zomerse 

ervaringen uit te wisselen en te luisteren naar 

de plannen voor het najaar.  

Daar hoort ook een andere datum bij, die van 

28 september. Dat is de datum dat we graag 

horen hoe het beter kan, wat u vreugde geeft 

en waarom we de toekomst met vertrouwen 

tegemoet mogen zien. Op woensdag 28 

september is de volgende open avond waar 

locatieraad en pastoraatsgroep graag luisteren 

naar de wensen en vragen uit uw midden. Dat 

sluit aan bij de synode van 2023. Daar heeft 

paus Franciscus over gezegd: luister, luister, 

luister, luister naar wat er leeft. Dat doen we 

al enige tijd op de open avonden. Door corona 

was dat bijna twee jaar niet mogelijk. Maar 

een paar maanden geleden hebben we dat 

voor het eerst weer gedaan. En daar kwamen 

toen toch ruim 30 mensen op af: om te 
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vertellen wat ze graag willen delen.  

Ook voor uw agenda: woensdag 17 augustus 

om 10.30 uur viering met Joachim Skiba 

Er is nog een datum die we niet mogen 

vergeten, nog in de zomer van augustus, 17 

augustus. Want dat is weer het moment dat 

Joachim Skiba naar Maartensdijk toe komt om 

met allen die overdag en doordeweeks willen 

vieren en bijpraten samen te komen. Eerst 

voor de heilige mis, met Gijsbert van der 

Linden achter het orgel, met lector Anton 

Sonderman en Marjon Braas is de koster. Als u 

daar nog niet eerder geweest bent, waag het 

er eens op: samen vieren, luisteren naar onze 

pastoor, samen koffie drinken met een 

broodje erbij. En dat allemaal in een 

ongedwongen sfeer, want er is geen haast, het 

is veilig vanwege corona, er zijn niet te veel 

mensen, er is voldoende afstand. Daarom een 

aanrader voor ieder die deze zomer vaak thuis 

is en er gewoon even uit wil, op veilige 

afstand. 

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

INSPIRERENDE TEKST – VADER-ABT THIJS KETELAARS VAN JUBILERENDE ADELBERT ABDIJ EGMOND 

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis 

Om dankbaarheid voor ons huis van gebed 

Om dankbaarheid voor de gemeenschap die hier wordt opgebouwd 

Om dankbaarheid voor het woord ons hier geschonken 

Om dankbaarheid voor het levend brood hier gereikt 

Om dankbaarheid voor de hoop ons hier in hart gelegd 

Om dankbaarheid voor de liefde ons hier getoond 

Om dankbaarheid voor het geloof hier geschonken 

Om dankbaarheid voor allen die hier komen bidden 

Om dankbaarheid voor allen die dit huis mee opbouwen en onderhouden 

Om dankbaarheid voor allen die bouwen aan een nieuwe aarde 

Om dankbaarheid voor allen die de deur van hun hart openzetten 

Om dankbaarheid voor allen die een welkom thuis bidden 

Om dankbaarheid voor allen die hulp bieden in vluchtelingenkampen 

Om dankbaarheid voor allen die thuislozen bijstaan 

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis stem geven aan lief en leed 

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis de taal van de liefde leren 

Om dankbaarheid voor allen die zich als levende stenen laten voegen 

Om dankbaarheid voor allen die hun huis bouwen op Christus, de rots 

Om dankbaarheid voor God die in ons midden woont  

 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 26 juni 10.00 uur:                                                      Zondag 3 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                                    Open Huisviering 
Pastor Jozef Wissink                                                                Martine Sloezarwij 
Samenzang                                                                                Samenzang 
 
Misintenties 26 juni: heer Theo Andringa; mevrouw Corry Bongenaar; heer Johannes van der 
Kaay; ouders Kemp - van de Burgwal; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn;  
ouders Smet – Strig; mevrouw Loes Spanjaart - Krösing 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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