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Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland 

        

        MARTINUSBERICHT 

                            Extra editie in verband met het Coronavirus  
5 april 2020 

 

‘Laten we er voor elkaar zijn 

Nu we niet met elkaar kunnen zijn.’ 

 

Een klein lichtje 
Ons hart gaat uit naar alle mensen die het hardst 

getroffen worden door het coronavirus en alle 

gevolgen die het met zich meebrengt.  

Laten we in onze huizen kaarsjes opsteken om het 

licht te delen 

 

 

4e Statie: Jezus ontmoet zijn 

bedroefde moeder. 

 

Nadat Jezus een heel eind gelopen heeft, 

ziet Hij zijn moeder Maria tussen de menigte 

staan. Zij wil Hem helpen. Zijn kruis wordt 

haar kruis. Zijn vernedering wordt de hare. 

Haar verdriet is groot. Jezus is dankbaar dat 

zij er is. Maria houdt van Jezus en ze is trots 

op Hem, zelfs al voelt ze zich te bedroefd en 

te hulpeloos om iets te doen  
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Paasboodschap van de pastoor in de ‘coronatijd’ 

Anno Domini 2020 

Dierbare zusters en broeders in Christus, beste jongeren en 

kinderen. 

Hoe oud bent u, of jij: 18?, of misschien al 88? Maar eigenlijk maakt 

de leeftijd niet zo veel uit: zo’n merkwaardige periode als nu heeft 

niemand van ons meegemaakt, vermoed ik. Misschien slechts bij 

benadering. 

Hebt u een periode meegemaakt die u aan de ‘coronatijd’ doet 

denken? Als ikzelf in de tijd terugga, dan kom ik uit bij de 

staatsgreep in Polen (mijn geboorteland) in het jaar 1981. Generaal 

Jaruzelski wilde toen door draconische maatregelen de 

vrijheidsbeweging “Solidariteit’(Solidarnosc) van Lech Walesa de 

kop indrukken. Vooral de bewegingsvrijheid was strikt ingeperkt. 

Thuisblijven was verplicht. Als je toch naar buiten kwam, zag je 

patrouillerende politie of soldaten met pantserwagens of tanks. 

Hierin mankeert mogelijk het meest de associatie met de huidige 

periode. Het gevaar was toen zichtbaar, zelfs prominent opgesteld 

om af te schrikken. Onze tegenstander in 2020 is daarentegen 

onzichtbaar; ondanks een geweldige vooruitgang in de medische 

wetenschap zijn we niet in staat om hem op tijd te signaleren. Het 

minuscule virusje kan overal zijn… en toeslaan. 

 

Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Juist daarom kon de 

overheid beschermende maatregelen nemen: vooral afstand houden 

en vaak handen wassen. In enkele uitzonderlijke situaties is het niet 

mogelijk om afstand te houden, denk maar aan de artsen en het 

verplegend personeel in het ziekenhuis – ja ook op de ‘corona’-

afdeling. Priesters moeten ook weleens naar deze afdeling, voor de 

ziekenzalving. Ons gevoel is – heb ik ook van enkele collega’s 

mogen horen - dat we goed beschermd worden. Niet alleen een 

mondkapje en handschoenen worden gebruikt, 
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maar ook een grote gezichtsbril en een eenmalig te gebruiken 

beschermend vest wordt ons aangemeten. Ondanks al die goede 

voorzorgsmaatregelen kreeg ik het toch even benauwd bij 

binnenkomst: ‘zal dit misschien mijn laatste pastorale activiteit 

worden…’ schoot er door mijn hoofd. Vervolgens was ik dankbaar 

dat ik daar, op dat moment, mocht zijn. De zieke bad goed mee. Het 

Onze Vader klonk nog heel duidelijk, ondanks de benauwdheid en 

een – geluiddempende –beademingskap. Daarom meende ik de 

zieke na afloop te kunnen bemoedigen met de woorden: ‘u kon nog 

zo krachtig bidden, ik denk dat u spoedig beter wordt’. ‘Nee, ik weet 

al dat ik doodga’ was het antwoord, met een blijk van dankbaarheid 

en overgave. Al de volgende dag werd dit bewaarheid. Op de gang 

heb ik de arts en de verpleegsters geprezen voor hun veeleisende 

werk en verzekerde hen van ons dagelijks gebed voor hen. Allemaal 

hebben ze een duim opgestoken met een dankbare glimlach van 

instemming. In de lift besefte ik dat ik dat in andere tijden nooit zou 

durven zeggen, uit vrees uitgelachen te worden. In een schietgebed 

heb ik dan nog eens het leven van de zieken en ook mijn leven in 

Gods hand gelegd. 

 

Enigszins opgelucht, maar ook dankbaar dat ik daar als priester 

zijnde mocht zijn, heb ik het ziekenhuis verlaten. Op weg naar huis 

peinsde ik nog steeds over het leven, ziekte en de dood. Als 

vanzelf kwamen de gedachten van de uitvaartmis van collega 

priester Hans van de Schepop opduiken, van enkele dagen eerder 

in de kerk van Soest. Een bijzondere viering was dat. Met weinig 

mensen vanwege de corona, maar de boodschap was er niet minder 

om geworden. Door de zelf gekozen teksten voor zijn uitvaartmis 

getuigde pastor van de Schepop groots van zijn overtuiging van een 

nieuw leven bij God, na de dood. Met name de schriftlezingen, 1 

Kor. 15, 12-26 en Joh. 11.20-27, spraken zo nadrukkelijk over 

Jezus’ verrijzenis, dat ik opeens – kijkend naar de brandende 
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paaskaars bij het altaar - meende alvast aan de Paaswake deel te 

nemen. 

Het is mijn gestorven priester- collega mijns inziens goed gelukt om 

de deelnemers van zijn uitvaart wat vervroegd alvast richting Pasen 

te bewegen. Maar misschien toch niet te vervroegd! Van de 

Paasgedachte dienen we toch elke dag te leven, als Jezus 

leerlingen. Daar vinden we immers de kern van ons geloof: Jezus 

heeft de duisternis van de wereld (en ook van ons) overwonnen; Hij 

is het Licht. Dit licht moet echter steeds weer aangewakkerd en 

doorgegeven worden en dat is de taak (roeping) van Zijn leerlingen. 

Hoe kun je echter dit licht doorgeven in de coronatijd, een tijd van 

het afstand van elkaar houden? Heel simpel! Bellen, mailen, 

zwaaien, glimlachen enzovoort, veel kan nog wel! Wees creatief! 

Door fysieke afstand te bewaren, hoeft men geenszins afstandelijk 

te doen. Wij mogen steeds weer beseffen: alles geven we allereerst 

met ons hart en niet met de hand. Moge het licht van 

Christus daarom vooral in ons hart blijven branden. Dat wens ik 

ieder van ons van harte toe.  

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team een Zalig 

Pasen. 

Pastoor Joachim R. Skiba 

 

Overweging voor Goede Vrijdag 

 

Stille Vrijdag 

Wie kent niet het gevoel van onvermijdelijkheid? 

Je ziet iets aankomen, je wilt er niet aan, maar het gebeurt toch! 

Zoiets moet Jezus ook gevoeld hebben bij zijn onvermijdelijk 

kruisdood. Bespuwd, bespot en onteerd ging Hij op zeer 

indrukwekkende wijze deze dood tegemoet. “Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten?”. Jezus sterft op het kruis, naakt en 

beroofd van zijn waardigheid.  
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Wij kunnen in deze coronacrisis iets van die onvermijdelijkheid 

ervaren. 

We zien wereldwijd verschrikkelijke beelden van coronapatiënten in 

ziekenhuizen. Beelden van grote machteloosheid. Patiënten met 

doodsangst in de ogen, die net als Jezus roepen: ‘Mijn God...’ het is 

een schreeuw van verlatenheid! In alle eenzaamheid niet wetend 

wat hen te wachten staat!  

 

Nooit is een vastentijd zo eenzaam makend geweest, is een stille 

week zo stil geweest! 

Grote leegtes in steden, kerken, scholen, vliegvelden, (pret)parken, 

campings en vakantieparken.  

Tegelijkertijd is het in ziekenhuizen drukker als nooit eerder werd 

gezien. We zien indringende beelden van overvolle ic’s, waar 

mensen, samen met het zorgpersoneel, knokken voor hun leven.  

.... Terwijl de lente zijn nieuwe levens toont.... 

 

Want het leven wil het winnen van het virus. Mét elkaar willen we het 

virus te stoppen. Door ons aan de maatregelen te houden. Door 

zorg te hebben voor elkaar en onszelf. 

‘Nooit zal de mens zijn noodlot de baas worden’, zegt Camus in zijn 

boek ‘De Pest’, maar wil hij zijn menselijke waardigheid behouden, 

dan moet hij iedere keer toch opnieuw proberen de onvoorspelbare 

rampen die hem treffen het hoofd te bieden en zich in te zetten voor 

zijn medemens. 

Mens zijn...menselijk zijn! We zien het overal gebeuren in de 

samenleving. De bereidheid om elkaar te helpen is enorm. Iedereen 

werkt ongelofelijk hard. Het leven móet het winnen van het virus. 

Daarbij hebben elkaar heel hard nodig, meer dan ooit!  

 

Laten we bidden 

God, het is stil op straat  

een kwaad virus waart als een spook rond over Uw wereld 
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en wij weten niet hoe en wat en hoe lang. 

Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus, 

die kwam om mensen te redden, 

voor ons aan het kruis is gestorven. 

Schenk ons uw goede Geest  

om te vertrouwen op een nieuwe morgen 

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw! 

Richt onze ogen op U.  Amen. (Bij lied 1003 liedboek, H. Tissink) 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen 

 

Mooie initiatieven  

Ondanks dat nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, worden er veel 

mooie dingen met elkaar gedeeld.  

Er werd bijvoorbeeld een Coronawerkgroep opgericht, waaruit deze 

extra editie van het Martinusbericht geboren werd. 

Er werden bloemen uitgedeeld onder de leden van het Parochiekoor 

Hoogland en via de mail worden ervaringen over deze tijd met 

elkaar gewisseld.  

Het Martinuskoor heeft een telefonisch verbinding met haar leden 

via een telefoonboom.  

De klokken worden geluid als teken van hoop.  
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De Vrienden van Martinus hebben een banier met woorden van 

bemoediging opgehangen boven de kerkdeuren, met de tekst: Laten 

we er voor elkaar zijn, juist nu! 

Met daaronder: het ‘hart voor onze helden’.   

 

Een gebaar van hoop en troost op het kerkplein 

Met elkaar maken we ons zorgen in deze verwarrende 

tijd over gezondheid, inkomen, eenzaamheid en sociaal 

isolement.  

Je wilt iets doen met de onrust die dit geeft. 

Daarom hebben we de symbolen Geloof, Hoop en Liefde uitgebeeld 

op het kerkplein bij de Martinuskerk. U kunt daar vanaf Goede 

vrijdag tot en met Pasen een kaarsje aansteken, een bloemetje of 

knuffel brengen, een gedicht of mooie tekst achterlaten. 

Natuurlijk is elke andere wijze die u aanspreekt om uw 

verbondenheid met elkaar uit te drukken ook van harte welkom. 

Bea-Ans-Ad 

 

Kruisweg in de Sint Martinus 
 

Het spijt ons u te moeten meedelen dat de Kruisweg in de Sint 

Martinus toch niet doorgaat. 

Door verscherpte maatregelen  - er was overleg met het Pastorale 

team - is het besluit genomen de Kruisweg niet door te laten gaan. 

We vinden dit heel jammer. 

De Kruisweg in de Sint Jozef via livestream, is wel gewoon te 

volgen. 

Namens de werkgroep, Ank Ursem 

 
Kruisweg 
Soms draagt iemand je kruis met je mee 
Soms draag je 
Soms word je gedragen 
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Vanuit de geloofsgemeenschap 

 

Stille week 

Was het ooit zó stil in de Stille week voor Pasen? 

 zonder het vertrouwde luiden van de klokken op zondagochtend 

 zonder samenkomen om te vieren en te bidden 

 zonder kinderen bij de voorbereiding op de eerst communie 

 zonder geroezemoes bij de koffie na afloop van de viering 

 zonder het brandende kaarsje bij de Pastorie dat zegt: welkom,  

fijn dat je er bent’ 

 zonder bewonderende blikken bij de expositie op het      

ontmoetingsplein 

 zonder aandacht voor wie zomaar even binnenloopt 

 zonder een arm om een schouder met wat troostende woorden 

 zonder gezelligheid rondom de keukentafel in de Pastorie  

 zonder vrijwilligers die altijd klaar staan met koffie 

 zonder gezang van de koren 

 zonder vergaderingen  

 zonder jou  

 

In de stilte ontstaat ruimte voor verwondering over…… 

 dat je boodschappen worden bezorgd 

 dat je een kaartje krijgt met woorden van bemoediging 

 dat je een ontroerend gedicht ontvangt via je mail 

 dat je wekelijks het Martinusbericht thuisgebracht krijgt 

 dat iemand je belt  

 dat je verrast wordt met een mooi gebed in de Mariakapel 

 dat je elke zondagochtend meeviert via internet 

 dat je een bloemetje krijgt 

 dat je voelt; even zonder jou,  

 maar meer dan ooit,  

 samen met jou en elkaar!  Ingestuurd door Ad van Dijk 
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Een tekst van Facebook  

 

❤ Ineens ben ik in tranen. 
Voel ik me alleen en maakt de uitzichtloosheid me gek. 
Grijpt de angst me naar de keel. 
Op andere momenten ben ik positief. 
Zie ik wat het ons brengt. 
Hoe we dit op de een of andere manier nodig hadden. 
De wereld die steeds harder draaide. 
Het milieu dat schreeuwde om aandacht. 
Mensen die schreeuwden om rust. 
En nu lijkt het alsof de natuur aan de rem heeft getrokken. 
Aan de noodrem. Alles komt tot stilstand. 
 
Behalve in de zorg. 
Daar is de druk enorm. 
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,  
een hongerloontje betaalden, zijn nu onze helden. 
We klappen voor ze. 
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet. 
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding. 
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn. 
Dat niets zeker is in het leven. 
En hoe dom we zijn geweest. 
Om geld, status en schoonheid 
tot het hoogste goed te verheffen. 
 
Honderd km/uur rijden voor het milieu?? 
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben. 
Nu is er bijna niemand meer op de weg. 
Verre vakanties waren de normaalste zaak van de wereld. 
Sterker nog, het was een trend waar iedereen graag aan meedeed. 
Hoe verder, hoe beter. 
En nu vliegt er bijna niemand meer. 
Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO’s. 
Onze carrières waren belangrijk.  
Gaven ons aanzien. 



10 

 

Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen.  
Het woord alleen al… 
 
Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook, weten we de 
spelletjes weer te vinden. 
De verf en de klei. 
Worden we zelf weer een beetje kind. 
Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken. 
Worden nu beschermd met man en macht. 
We bieden onze hulp aan. 
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat ze zich niet 
vergeten voelen. 
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken. 
En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de rimpeldokter niet 
meer kunnen bezoeken, wat zal er overblijven van onze 
schoonheidsidealen? 
Onze drang om jong te blijven terwijl we nu niets liever willen dan 
oud worden. 
 
De natuur kan eindelijk ademhalen. 
De natuur waar wij deel van uitmaken maar waarvan wij zo 
vervreemd waren geraakt. 
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen. 
Tsunami’s, orkanen, bosbranden, epidemieën. 
Dan laten we alles vallen en hebben we alleen elkaar nog. 
Naakt en kwetsbaar. 
Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen. 
Het komt goed... 

Zorg goed voor elkaar ♥ 

Han Van Schagen. 

Urbi et Orbi   

Afgelopen vrijdag sprak paus Franciscus de wereld ons toe vanaf 

een leeg Sint-Pietersplein in Rome voor een Urbi et Orbi Extra. 

De bemoedigende en krachtige woorden die hij sprak zijn hier 

volledig lezen. 

 

 

https://www.katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200329-MRT-Urbi-et-Orbi.pdf
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Vieringen 
Omdat alle weekendvieringen t/m Pinksteren afgelast zijn, kunt u de 

komende weken de parochie brede Eucharistie meevieren vanuit de 

St Josephkerk te Hooglanderveen. Met deze mogelijkheid hopen we 

de verbondenheid met God en elkaar als één parochie van Onze 

Lieve-Vrouw van Amersfoort te versterken en nabijheid te bieden in 

een tijd waarin elkaar ontmoeten afgeraden wordt. 

 

Vieringen in de Goede Week 

 Palmzondag 

 Zaterdag 4 april om 19:00 uur: Internationale mis door pr. 

Roderick Vonhögen 

 Zondag 5 april om 09:30 uur: mis door pr. Mauricio Meneses 

In beide vieringen worden palmtakjes voor de gemeenschappen 

van Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

ingezegend.  

In de Mariakapel zal een mand met gezegende palmtakjes 

staanwaaruit u er een mee kunt nemen voor jezelf of mede 

parochiaan.   

 Witte Donderdag 

donderdag 9 april om 19:00 uur: mis door pr. Mauricio Meneses 

 Goede Vrijdagviering  

Op 10 april om 19:00 uur: door pr. Roderick Vonhögen. 

 Paaszaterdag 

zaterdag 11 april om 21:00 uur: Paaswake door pr. Joachim 

Skiba 

 Paaszondag 

Op zondag 12 april om 09:30 uur: mis door pr. Roderick 

Vonhögen 

 Tweede Paasdag 

Op maandag 13 april om 11:00 uur: mis door pr. Joachim Skib 

De vieringen zijn te volgen als video livestream 

via katholiekamersfoort.nl  of via de Facebook. Kerkomroep (kies 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
http://katholiekamersfoort.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11280
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Hooglanderveen/St. Joseph) en via de Facebookpagina van RK 

Amersfoort. 

Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via 

https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/ 

 

Het Brandpunt 

Ook kunt u meevieren met de onlinevieringen in het Brandpunt. 

https://live.hetbrandpunt.net 

De liturgie van de viering vindt u via  

https://drive.google.com/file/d/1WKYrlJpf15P7wID8FFEtjxyaxZ82Wc

4v 

 

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en 

bloemengroet. 

 Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit 

Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering 

via de kerkradio en online.  

 Collecte 

Ook nu er niet gecollecteerd kan worden vinden we het in deze 

tijd belangrijk dat deze inkomsten blijven.  

Wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening 

NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast 

hartelijk dank. 

 Vastenactie 

Nu er geen collectes in onze kerken zijn voor het doel van de 

Vastenactie "Werken aan je toekomst", voor 

onderwijsmogelijkheden voor jongeren in Sierra Leone, Zambia 

en Bangladesh, kunt u geld overmaken op NL21INGB 0000 

0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag: of klik op deze link. 

 Bloemengroet 

Het bloemetje van verbondenheid blijven we uitreiken.  

Deze is de afgelopen zondag uitgereikt  aan mw. Blaauwgeers, 

Tolick 42 Hoogland... 

https://www.facebook.com/RKAmersfoort
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
https://live.hetbrandpunt.net/
https://drive.google.com/file/d/1WKYrlJpf15P7wID8FFEtjxyaxZ82Wc4v
https://drive.google.com/file/d/1WKYrlJpf15P7wID8FFEtjxyaxZ82Wc4v
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11280
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
https://www.vastenactie.nl/doneer-nu?webform_donation__type=project&webform_donation__receiver=148
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Zondag a.s. gaat de bloemengroet naar de  Theo en Margreet 
Gorter, Pastorielaan 100 
 

Bezoekgroep 

De bezoekgroep blijft met de mensen die zij bezoeken telefonisch in 

contact. OLVA-breed is een actie gestart voor extra aandacht en 

bemoediging voor onze oudere parochianen. 

 

Kerkgebouw 

 Uitvaart 

Voor een de uitvaart zullen aangepaste regels zijn die via het 

secretariaat en de uitvaartvoorganger worden gecommuniceerd. 

 Koren 

De koren zullen tot juni geen repetities houden in de kerk.  

 

Kerkplein:   

Op het kerkplein bij de Martinuskerk liggen de symbolen 

Geloof-Hoop en Liefde uitgebeeld.  U kunt hierbij vanaf Goede 

vrijdag tot en met Pasen een kaarsje aansteken, een bloemetje 

of knuffel brengen, een gedicht of mooie tekst achterlaten. (Zie 

boven bij initiatieven)  

 

Mariakapel 

De Mariakapel blijft open. 

NB: Gelieve niet met méér dan 1 persoon tegelijk in de 

Mariakapel aanwezig zijn  

Door de week zal de Mariakapel iets later dan gewoonlijk geopend 

worden om ongeveer 9:30 uur.  

In de Mariakapel vindt u nadere belangrijke informatie op het 

prikbord of aan het hek. 

Er liggen gedrukte exemplaren van het Martinusbericht om mee te 

nemen en evt. te bezorgen bij andere parochianen.  
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Ook kunt u hier de liturgieboekjes van de zondag vinden om mee te 

vieren met de kerkradio of video.  

 

De Pastorie 

 Gastvrouw in de ochtenduren door de week  

o De openingsdagen van De Pastorie in de ochtenden zijn zeer 

beperkt en de openingstijden zijn aangepast  

o Alleen op maandag- en vrijdagochtend van 9.30 - 11.00 uur 

is er een gastvrouw aanwezig om de telefoon aan te nemen 

en het antwoordapparaat te beluisteren.  

o De mogelijkheid om expositie te bekijken komt te vervallen 

o De Kapel in De Pastorie kan niet meer worden bezocht.   

 Avondvergaderingen en avondcatering  

o Vergaderen in De Pastorie is door de recente 

overheidsmaatregelen niet meer mogelijk. 

 

Kerkhof 

Het kerkhof blijft open zoals gebruikelijk. 

 

Pastoraatsgroep: 

Wilt u persoonlijk contact i.v.m. pastorale zaken, dan kunt u contact 

opnemen met de pastoraatsgroep. 

 

Naam Mobiel nr. mailadres 

Peter  

Ursem 

06-

23950117 

ursempjf@gmail.com 

 

Saskia 

Meeuwessen 

06-

55362132 

saskia@meeuwessen.com  

 

Ans 

Kruisselbrink 

06 

16521293  

ans@kruisselbrink.eu 

 

Heeft u aanvullingen of suggesties in deze bijzondere tijd?  

Laat het ons weten via martinus.berichten@gmail.com 

mailto:ursempjf@gmail.com
mailto:saskia@meeuwessen.com
mailto:ans@kruisselbrink.eu
mailto:martinus.berichten@gmail.com
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Klokken als teken van hoop op woensdagavond  

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van 

hoop en troost; waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal 

geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van hoop 

kunnen doen. Op woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de 

klokken van vele kerken luiden als teken van hoop. Dit is gestart op 

de dag van nationaal gebed 18 maart, en wordt verlengd t/m 

woensdag 29 april. Ook de klokken van de St. Martinus zullen 

luiden.Klokken als teken van Hoop. 

* Wie thuis is en de klokken hoort luiden, kan een kaars voor het 

raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar en uit respect 

voor alle hulpverleners. 

 

Het coronavirus houdt Brabant in z'n greep 
Afgelopen zaterdagavond was in de TV-uitzending van Nieuwsuur te 

zien wat het coronavirus in de provincie Noord-Brabant betekent. Zo 

zagen we in deze uitzending dat dit virus ook heeft toegeslagen bij 

de Congregatie Zusters van Liefde. Op deze avond werd bekend dat 

er 4 zuster zijn overleden aan dit virus. Zij hadden 

de dag daarvoor al 3 zusters begraven. Het is bij 

hen enorm aangekomen. Daarom doen wij aan u 

een oproep om een kaartje ter sturen naar deze 

congregatie en daarmee hun verdriet te delen met u. 

Het adres van deze congregatie is: Congregatie 

Zusters van Liefde, Pastoor van Terpstra 1, 5481 

BK  Schijndel.  

 

Uitzendingen op radio en televisie 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de 

Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur 

op NPO 2.  

Klik hier om de tv uitzending van 22 maart terug te zien.  

https://www.klokkenvanhoop.nl/
https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/
https://www.rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/
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Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een 

Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 

Belangrijke websites en mailadressen:  

https://www.katholiekamersfoort.nl 

centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl 

www.rkkerk.nl 

https://www.aartsbisdom.nl 

martinus.berichten@gmail.com 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Hulplijn voor kwetsbaren van het Rode Kruis: Tel. 070-4455888 
Overal in Nederland zetten lokale organisaties en kerken zich in 
voor mensen die hulp kunnen gebruiken.  
Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? https://nietalleen.nl/ 
 
Coronahelpers.nl is een samenwerkingsverband van lokale 

welzijnsorganisaties, gemeenten, en de overheid om de impact van 

het Coronavirus in te perken.  

 
Actieve CDA’ers in de provincie Utrecht hebben een website 
gelanceerd waar hulpbehoevenden en hulpbieders zich kunnen 
melden: www.alsjijzorgtpasikop.nl 

 

Locatieraad en Pastoraatsgoep kookten voor het 

Sint- Martinuskoor 

 

https://www.katholiekamersfoort.nl/
mailto:centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
http://www.rkkerk.nl/
https://www.aartsbisdom.nl/
mailto:martinus.berichten@gmail.com
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rodekruis.nl/
https://nietalleen.nl/
http://www.coronahelpers.nl/
http://www.alsjijzorgtpasikop.nl/
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Op zondag 29 februari...., oh ja toen was alles nog gewoon! Ja dat 

was nog net voor de coronacrisis. En voor de leden van het Sint 

Martinuskoor was het een echte bonusdag. Om te begrijpen wat er 

aan de hand was nemen we u nog even verder mee terug in de 

geschiedenis. In 2019 vierden wij het 100-jarig bestaan van het Sint 

Martinuskoor. Daar waren wij heel trots op en ik denk ook niet dat 

het aan uw aandacht ontsnapt is.  

Op Op onze receptie kregen wij van de leden van de Locatieraad en 

de Pastoraatsgroep een etentje aangeboden. Het duurde door 

allerlei omstandigheden een hele tijd voordat een datum kon worden 

vastgesteld, maar op die bewuste extra dag van februari was het 

dan zover. 

We werden gastvrij onthaald in de hal van de pastorie met een 

aperitiefje. Onderwijl werd in de Don Boscozaal de laatste hand 

gelegd aan de tafels en leek het of men in de keuken alles in de 

hand had. 

Wij waren verrast en onder de indruk door het hetgeen ons werd 

voorgeschoteld. Een 3-sterrenrestaurant waardig.  

Het was heel lekker en natuurlijk was het een gezellige avond.  

En hoe bedank je dan deze koks en keukenprinsen (m/v)? Natuurlijk 

met een lied! 

In de hoop spoedig weer onze stemmen te kunnen laten horen, 

Sint Martinuskoor 
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Wij ontsteken een licht 

 

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. 

Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor 

ons nieuwe wegen. 

Wij ontsteken een licht 

en bidden 

voor mensen die bang zijn 

om de bedreiging van hun leven 

voor mensen 

die vrezen ziek te worden 

voor mensen die ziek zijn 

voor wie op sterven liggen. 

Wij bidden U, goede God, 

wees nabij. 

Neem ons allen bij de hand 

en leid ons door deze moeilijke tijden heen. 

 

 

OVERLEDEN 

 
Op 27 maart j.l. is op 91-jarige leeftijd overleden Do Dooremalen. Zij 

is tot ongeveer 10 jaar geleden jarenlang gastvrouw geweest in de 

Sint Martinus  

Zij woonde in Achterveld in het verpleeghuis. Gisteren is ze in 

besloten kring gecremeerd. 
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In Memoriam Wim de Ridder 

10 januari 1927 – 17 maart 2020 

 

“Waarheen leidt de weg…” 

De weg door het leven van onze 

vader en opa is niet vanzelf 

gegaan. Hij heeft vaak strijd 

moeten leveren.  

Wij hebben bij de 

afscheidsplechtigheid op Rusthof 

kaarsen aangestoken voor hem 

omdat hij ook altijd licht, kracht, 

liefde en verbinding zocht.  

Toen onze moeder en oma Wil 

stierf in 2002, werd het gedicht 

“Huil maar even” gelezen. En nu 

ook weer. Door de jaren heen 

kende pa het uit zijn hoofd en droeg het meerdere keren voor. Zelfs 

in de laatste uren van zijn leven zei hij nog enkele regels.  

Namens de kleinkinderen sprak Roy over hun stoere opa, die van 

het goede leven hield en dat het knap was hoe hij zonder oma - zijn 

grote liefde - verder was gegaan, hoe hij van jagen hield en van 

reizen en dat hij graag hun verhalen hoorde. 

Pas later in zijn leven begon pa te vertellen over de verschrikkingen 

van Kamp Amersfoort. Daarom hebben we bij het afscheid het 

hoofdstuk “Een inval op Zeldert” uit het boek van Bertus van de 

Grootevheen voorgelezen. Dat gebeuren op die avond en het zien te 

overleven in het kamp hebben diepe sporen nagelaten in het leven 

van onze vader en opa. 

Onze ouders waren in 1992 de eerste bewoners van ’t Laar in 

Hoogland met natuurlijk de afbeelding van een kievit aan de 

voorgevel, want Wim was immers een jongen uit de polder. Pa heeft 
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daar, op die nieuwe plek, ook later nog goede jaren gehad en de 

buurt met hem. 

Jarenlang was Wim voorzitter van de Seniorensociëteit Hoogland. 

Hij was een goed bestuurder, een goed kaartspeler en hij hield van 

een neut en de gezelligheid. 

Nu is hij vredig heengegaan, naar de eeuwige jachtvelden én naar 

de liefde van zijn leven. 

 

Bedankt Pa en opa, bedankt Wim, voor wie je was en voor wat je 

hebt betekend voor veel mensen. 

Rust in vrede. 

Familie de Ridder. 

 
MISINTENTIES 

 Zondag 5 april 2020 
o Odile Bruggink; 
o Annie Kok - Houdijk;  
o Jeroen van Ophoven. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 
Zie hierboven onder vieringen 
 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/  
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 12 april. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 9 april 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
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