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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Bedankt Ank Willekes, Corrie Bosman, Annie 

Lenssinck, Ineke Geurtsen en Monique Fijen 

Vrijdagavond 17 februari hadden we een heel 

gezellige maaltijd met de 

Wijkcontactpersonen, Bezoekgroep van de 

parochianen en de vrijwilligers die de 

doordeweekse eucharistievieringen 

verzorgen. Tijdens deze maaltijd hebben wij 

met een bloemetje afscheid genomen van Ank 

Willekes. Ank is vanaf de oprichting lid 

geweest van de Bezoekgroep en de laatste 

jaren ook als wijkcontactpersoon van een deel 

van Maartensdijk. Vanuit die hoedanigheid 

heeft zij vele felicitatiekaarten bezorgd bij 

parochianen van 80 jaar en ouder en bloemen 

en bezoekjes gebracht aan mensen die een 

kroonjaar vierden of een attentie gebracht bij 

een huwelijksjubileum. 

Op deze manier heeft ze ervoor gezorgd dat 

ook mensen die niet meer naar de kerk 

konden komen betrokken bleven bij onze 

gemeenschap. Ank, nogmaals ook namens al 

deze mensen onze hartelijk dank! 

Ook waren er bloemen voor Corrie Bosman. 

Zij is met Ank, Annie Lenssinck, Ineke 

Geurtsen en Monique Fijen de Bezoekgroep 

gestart. Al meer dan 25 jaar heeft Corrie met 

hart en ziel deze groep vrijwilligsters begeleid 

en met haar enthousiasme en haar manier van 

“niet praten maar doen” geïnspireerd om 

vooral dit mooie werk voort te zetten. Corrie 

heeft het stokje aan ondergetekende 

overgedragen, maar ze blijft gelukkig wel in de 

Bezoekgroep actief. Daarom kan ik met al mijn 

vragen bij haar terecht. Mieke Burgers heeft 

inmiddels de functie van Wijkcontactpersoon 

van Ank overgenomen. De dames kregen niet 

alleen een bloemetje maar ook een blijvend 

cadeautje in de vorm van een mok, zodat ze 

dagelijks van onze dank kunnen genieten. 

Sonja Cornelissen 

 

 
 

  

Zondag (tweede) collecte voor het tuinproject van het Thomashuis 
Zij hebben plannen om hun tuin meer aan te passen aan de behoefte van de bewoners. Het 
Thomashuis bestaat al sinds 2009. Nu de bewoners ouder worden voldoet de huidige tuin niet 
meer aan de veranderde behoeftes en uitdagingen. Het tuinproject zal door middel van 
sponsorgelden gerealiseerd gaan worden. 
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Aswoensdag trekt veel kerkgangers 

Het was lang geleden dat er in de kerk van Sint Maarten op een avond een viering was. Maar het 

begin van de 40-dagentijd zette veel mensen aan tot bezinning en meditatie. Daarom was 

Aswoensdag verrassend goed bezocht. Minstens zo’n 60 mensen waren naar de Maartenskerk 

gekomen. Ze zagen het branden van het Palmpasentakje in het donker, ze tekenden het teken van de 

sterfelijkheid en van het verlangen naar het licht op hun voorhoofd. Ze deden dat in een viering die 

begeleid werd door Gijsbert van der Linden en die recht deed aan de symboliek van Aswoensdag. Dat 

gevoel werd versterkt door de prachtige decoratie. Hulde aan de bloemengroep, dank ook aan An 

Kolfschoten die deze viering had voorbereid maar door ziekte niet kon voorgaan.  

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

Inspirerende tekst als oproep om Gods werktuig te blijven in deze tijden van nood  

Wat zou het fijn zijn even niet te hoeven kijken, 

ogen dicht voor wat er om ons heen gebeurt, 

geen beelden van puin, bloed, huizen onder water. 

Wat zou het fijn zijn even niet te hoeven horen, 

Oren dicht voor de ellende hier en verder weg van huis 

Geen hulpgeroep om voedsel, medicijnen, giften. 

Wat zou het fijn zijn even niet te hoeven ruiken, 

Neus dicht voor elke onaangename geur, 

Geen stank van vuil, verrotting, ziekte, dood. 

Wat zou het fijn zijn even niet te hoeven proeven, 

Verstoppen op een plek waar niets ons raken kan, 

Niet onze huid, ons hart of weer die oude wond. 

 

Wij vragen U: help ons dat niet te doen, 

maar met Uw hulp de wereld in te stappen, 

Te doen wat onze hand vindt om te doen 

En oog te houden voor het goede dat er is, 

Onze zintuigen te gebruiken voor Uw doel 

Elkaars lasten te dragen, lief te hebben, 

Barmhartig te zijn, te delen en te troosten. 

U deed het voor. U bent geen dode God 

Met oren die niet horen, ogen die niet zien. 

 

Uit Nederlands Dagblad van 18 februari 2023, tekst is van Sophia Geuze 

 

Zondag 26 februari 10.00 uur:                                        Zondag 5 maart 10.00 uur: 
Eucharistieviering                                                              Themaviering 
Pastor Jozef Wissink                                                          Isabella Goossens 
Samenzang                                                                          Samenzang 
Collecte Thomashuis 
Misintenties 26 februari: heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga;  
families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer en mevrouw Henk en Loes Spanjaart – 
Krösing; heer Gerard Steenman; heer Joop Uppelschoten 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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