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Vredesweek 2020 Vrede verbindt verschil
Tijdens de Vredesweek, 19 tot en met 27 september, vraagt
vredesorganisatie PAX aandacht voor het bijzondere werk van
mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.
Voor ons Nederlanders was vrede lang iets vanzelfsprekends, maar
dat is langzaam aan het veranderen. We zijn onzeker over de
toekomst en tegelijkertijd zijn er grote tegenstellingen en verschillen
in onze samenleving die in tijden van crisis niet zomaar verdwijnen.
Aan de ene kant zien we een grote onderlinge verbondenheid, maar
aan de andere kant zijn er juist nu ook mensen die zich afgesloten
voelen en die niet gezien en gehoord worden. Nog altijd is er naast
verdraagzaamheid en tolerantie, sprake van angst, verharding en
racisme. Tijdens de Vredesweek wil PAX aandacht vragen voor de
verschillen die er tussen mensen bestaan, en tegelijkertijd zoeken
naar nieuwe verbintenissen. En dat is alleen mogelijk als we bereid
zijn om de ander echt te leren kennen. Vrede verbindt verschil. PAX
werkt in veertien landen met veel verschillende partners aan vrede.
In alle landen is de (conflict)situatie anders, net als de culturen,
etnische achtergronden en religie. Maar steeds weer zien we dat het
accepteren van deze verschillen en het respectvol omgaan met de
ander een voorwaarde is om vreedzaam samen te leven.
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Steun PAX en geef voor vrede! Over de hele wereld ondersteunt
PAX het vredeswerk van krachtige en vaak jonge mensen in hun
strijd voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor is uiteraard geld
nodig. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee?
Al met een bescheiden bedrag kunt u ons helpen dit belangrijke
werk voort te zetten.
Op zondag 27 september is een deel van de collecte aan het
eind van de viering bestemd voor PAX.
U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL03TRIO0390515000
o.v.v. Vredesweek 2020 t.n.v. PAX in Utrecht.
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap
stelt zich voor
Nadat bekend werd dat de St. Martinuskerk het nieuwe
Eucharistisch centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort zou worden, gaven vertegenwoordigers de andere
geloofsgemeenschappen aan dat zij van harte bereid waren om de
mensen van de H. Kruis geloofsgemeenschap welkom te heten. In
het Transitieteam hebben we afgesproken dat elke
geloofsgemeenschap zich na afloop van een zondagsviering zich
aan de H. Kruis zou voorstellen. Afgelopen zondag 20 september
beet de St. Martinus het spits af. Dat zij de kennismaking serieus
namen, lieten zij zien door de grote afvaardiging die naar de
H. Kruiskerk was gekomen om met ons mee te vieren. Aan het eind
van de viering hield Ans Kruisselbrink een warm betoog hoe de
Sint- Martinusgeloofsgemeenschap, samen met ons van de
H.-Kruisgeloofsgemeenschap en met de andere
geloofsgemeenschappen, de uitdaging van het nieuwe Eucharistisch
centrum willen aangaan. Een mooi symbool was de sleutel van het
nieuw in te richten huis, die ik uit de handen van Ans mocht
ontvangen samen met de uitnodiging aan parochianen om te komen
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eten. Gelukkig was het na afloop van de viering mooi weer, zodat we
na afloop buiten een kopje koffie konden drinken en de mensen van
de Sint Martinus in gesprek gingen met mensen van de H. Kruis en
andere kerkbezoekers. Al met al een mooi begin van het nieuwe
samen!

Namens de H. Kruisgeloofsgemeenschap,
Marcella Walraven, lid van het Kruisberaad
Beste medeparochianen,
Elkaar leren kennen; elkaar bij de naam noemen is dé weg naar een
goede samenwerking. Het is dé rode draad in vele gesprekken
tussen de verschillende werkgroepen van de H. Kruis en de St.
Martinus.
En hoe toevallig hoorden we net het prachtig gezongen lied: ”Ken je
mij, wie ken je dan?”
Graag stellen we ons aan u voor.
Han, Saskia, Ronald, Rob, Ad, en ik zijn vrijwilligers uit de
locatieraad, pastoraatsgroep en diverse werkgroepen van de Sint
Martinus.
We zijn wellicht niet helemaal onbekend voor u. In ieder geval zijn
jullie voor ons geen onbekenden.
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De afgelopen jaren kwamen wij geregeld bij elkaar over de vloer.
Vooral de parochiedagen waren mooie ontmoetingsmomenten; met
een kop koffie, iets lekkers, de broodjes en het glaasje. Bij de
voorbereidingen werkten we over en weer succesvol met elkaar
samen.
Na de aankondiging van de verplaatsing van het Eucharistisch
centrum en de te verwachten sluiting van de H. Kruis, ontmoetten
we elkaar regelmatig! Alleen was de aanleiding nu minder leuk.
En zo staan we met elkaar opeens voor een heel andere opdracht;
namelijk om samen een nieuwe plek in te richten waar we ons
allemáál thuis voelen! Dat gaat niet vanzelf!
En we begrijpen dat dat heel dubbel voelt als je nog maar net van de
schrik bekomen bent!
Er is verwarring en verdriet, met allerlei conflicterende gedachten en
gevoelens.
Dan is er eerder tijd en rust nodig in plaats van voortvarend
vooruitkijken om een nieuwe weg in slaan! Dat realiseren we ons
heel goed.
Er verandert veel; jullie moeten afscheid nemen van deze
vertrouwde vierplek van lief en leed.
Voor de Martinus zullen er parochianen bijkomen; juist voor hen
willen we alle ruimte maken.
Wij hopen van harte dat jullie je thuis gaan voelen onder de warme
mantel van Martinus, ook al is die gedachte nu misschien nog ver
weg! Maar we willen er alles aan doen om jullie te ondersteunen bij
dit proces; we zijn bereid om de kerk opnieuw vorm te geven; door
voor jullie waardevolle elementen een goede plek geven, door onze
werkgroepen opnieuw samen te stellen en in te richten, door
bijvoorbeeld samen een nieuwe vlag te ontwerpen.
Het nieuwe samen
We kunnen het niet alleen! We hebben jullie allemaal, met al jullie
ervaringen, kennis en talenten, heel hard nodig om samen te
bouwen aan een nieuwe toekomst! Alleen als we samen optrekken,
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kunnen we werken aan een kerk van mensen, als een levend
lichaam van Christus.

Graag willen wij symbolisch de sleutel van welkom en vertrouwen
overhandigen voor het nieuw in te richten huis!
In dat huis, jullie huis, staat de tafel gedekt; want onze vrijwilligers
koken in groepjes voor elkaar, om elkaar te ontmoeten, te bedanken
voor hun inzet, en om te inspireren.
Hoe leuk is het als alle mensen van de H. Kruis mee-eten? Dat kan
vanwege Corona helaas niet voor iedereen tegelijk, maar graag
nodigen we nu al een groepje van 7 mensen uit.
Omdat we een kerk van mensen zijn, ons met elkaar willen
verbinden, elkaar bij de naam willen noemen! Zoals Neeltje Maria
Min het ooit dichtte:
‘Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
voor wie ik liefheb wil ik heten’.
Namens de St. Martinus geloofsgemeenschap,
Ans Kruisselbrink-Borgonjen, lid pastoraatsgroep

5

Seniorenochtend 2 oktober
Op vrijdagochtend 2 oktober om 09.00 uur zal er in de Martinus
Parochiegemeenschap weer de mogelijkheid zijn om bij elkaar te
komen.
Niet alleen de senioren, maar ook betrokken parochianen worden
uitgenodigd. Op het priesterkoor in de Kerk zal Tonnie voorgaan in
een Gebedsviering.
In de oktobermaand zullen we zeker Maria in het licht zetten en in de
viering aandacht en respect betonen. U bent van harte welkom.
Meldt u zich wel even aan via de gastvrouwen op de Pastorie of bij:
Tonnie tel. 06 – 14 73 00 62. Of Ria tel. 033 – 480 77 24.

Mariavieringen op zaterdagmiddag
10 en 24 oktober om 15 uur
In de maand oktober zijn er traditioneel weer
Mariavieringen.
Juist in deze moeilijke Coronatijd hebben we de
steun en hulp extra nodig om deze periode door
te komen.
In overleg met locatieraad en de senioren
hebben we gemeend om in oktober deze
Mariavieringen in de middag te gaan plannen, en
wel op de zaterdagen 10 en 24 oktober om 15.00
uur .
Deze zullen plaatsvinden in de kerk en ook hier
zullen de Coronamaatregelen gelden. Dat
betekent dat u zich moet aanmelden en de regels moet opvolgen.
Meldt u zich wel even aan via de gastvrouwen op de Pastorie of bij:
Tonnie tel. 06 – 14 73 00 62. Of Ria tel. 033 – 480 77 24
Wij hopen dat deze verandering van dag en tijd, de mogelijkheid
geeft, om naast de aanmelding van senioren en parochianen die de
Mariavieringen op de avonden trouw bezochten ook gezinnen met
kinderen en degenen die nog werken zich aanmelden.
U allen bent van harte welkom.
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Attentie Ziekendag 13 september
Op zondagmorgen 13 september j.l. is
er in de gebedsviering aandacht
besteed aan de Nationale Ziekendag.
Aan de parochianen werd gevraagd om
een attentie mee te nemen voor een
zieke of oudere in de familie, bij buren
of kennissen.
Deze attentie (zie
foto) werd gemaakt
door
Anita Petten, ja
degene die ook op
het secretariaat werkzaam is.
In haar vrije tijd heeft zij deze leuke doosjes met
inhoud gemaakt. En wij hebben gehoord dat
degenen die deze hebben ontvangen daar heel
blij mee waren. Anita, nogmaals bedankt.

Op pelgrimage met het Mirakelteken
(aflevering 3)
De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaat op weg naar
een nieuw Eucharistisch Centrum, van de Heilig Kruis- naar de SintMartinuskerk. Een emotionele periode voor parochianen uit deze
gemeenschappen, maar ook uit de overige locaties. Net als in de tijd
van het Mirakel trekken we door de stad. Samen met het
pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op
pelgrimage voor bijzondere ontmoetingen.
In aflevering 3, die vorige week vrijdag geplaatst is op de site van
Katholiek Amersfoort, ontmoeten we Wim en Marian Brundel bij
de Sint Henricuskerk . Deze kerk staat in het Soesterkwartier. Vanaf
1972 hebben zij samen hier gekerkt. Ook dit was voor hen beiden
een bijzondere pelgrimagemoment, want zij herinneren zich nog dat
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hun kinderen hier werden gedoopt, enz. Nu is deze kerk gesloten en
in gebruik genomen door de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Bij
deze kerk vertellen zij hun herinneringen en een bijzonder moment.
Kijk voor het video verslag op de
site: https://katholiekamersfoort.nl/op-pelgrimage-met-hetmirakelteken-afl-3/

Na dit bezoek aan de Sint-Henricuskerk gingen Wim en Marian
Brundel met het Mirakelteken naar de St. Josephkerk
Hooglanderveen-Vathorst. In deze kerk zijn zij 48 jaar geleden
getrouwd. Nu komen zij weer terug en overhandigen zij het
Mirakelteken aan Esther Bonke-Wessels. Sinds 2013 is zij betrokken
bij deze geloofsgemeenschap, waar zij mee doet met allerlei
activiteiten. In de reportage, die te zien is op de site van Katholiek
Amersfoort, zie je hoe deze ontmoeting samen het Mirakelteken
verliep.

Cursus RK voor Beginners
Elk jaar beslissen mensen dat ze willen toetreden tot de katholieke
kerk. Ze willen gedoopt of gevormd worden. Voor wie dit overweegt
is deze cursus. Maar ook voor wie serieus geïnteresseerd is,
bijvoorbeeld omdat de partner RK is, of een van de schoonkinderen.
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En voor wie wel RK gedoopt is, maar er eigenlijk niets mee deed of
voor wie zich tijdens de coronacrisis realiseerde dat het geloof toch
ver weggezakt was, kan dit een opfriscursus zijn.
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarin onderwerpen als
heiligen, Allerzielen, Maria, Sacramenten, de Eucharistie, en bidden
aan bod komen. Maar ook het kerkelijk jaar, zoals dat in de RK
traditie in de kerk en thuis gevierd en beleefd wordt. Een rondleiding
door een van de kerken, en een bezoek aan het Catharijne Convent
staan ook op het programma.Wie de cursus volgt om RK te worden,
kan met Pasen in de kerk opgenomen worden door het doopsel
en/of vormsel. Maar ook wie gewoon geïnteresseerd is, is van harte
welkom.
Begeleiding: Edith Vos en div. leden RK pastoraal team
Kosten: € 15,00
Aanmelden of informatie via Edith: edithvos@kpnmail.nl

Eerste wandeling Inham/Martinus op vrijdag 25
september
Al een aantal jaren wandelen mensen vanuit de Inham en de
Martinus met elkaar op de laatste
vrijdag van de maand.
Het vorige wandelseizoen hebben we
abrupt moeten afbreken i.v.m. corona.
We zijn blij nu te kunnen zeggen dat we
op vrijdag 25 september weer gaan
beginnen met onze maandelijkse
wandelingen.
We wandelen ‘corona-verantwoord’: in tweetallen en met voldoende
afstand tussen degenen die voor en achter je lopen.
Als we stilstaan, staan we in een grote kring waarbij ook afstand kan
worden gehouden.
We verzamelen om 09.00 uur in de Inham, waar we beginnen met
een kort meditatief moment rondom het jaarthema van dit jaar: Het
Goede Leven.
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Met een thema, een gedachte die ons dan wordt aangereikt,
wandelen we een uurtje door het Schothorsterbos. We praten
onderweg met elkaar over het thema en zijn samen stil.
Als we zo tegen 10.00 uur weer terugkomen in de Inham, drinken we
koffie/thee in de ontmoetingsruimte – eventueel op een andere plek
dan we gewend zijn (afhankelijk van de grootte van de groep).
Spreekt het u aan en heeft u nog nooit meegewandeld? Kom gerust
eens kijken. Ook als u voor één keer komt of niet alle data kunt, bent
u uiteraard van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan:
Magret van Wee (magret.v.wee@gmail.com)
Ria van Voorst (ria.voorst@kpnmail.nl

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor
Ethiopië
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra kleding op te kunnen halen
voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië
voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.
Actiedag in Hoogland en Hooglanderveen.
Op woensdag 30 september a.s. kunt u tussen 16-18 uur en van 19-20
uur uw herdraagbare kleding , schoenen en huishoudtextiel, graag in
gesloten plastic zakken, afgeven bij Dorpshuis De Dissel aan het
Disselplein in Hooglanderveen. Hier staan de Sam’s vrijwilligers voor u
klaar om de goederen in ontvangst te nemen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

OVERLEDEN
Op 23 september is op 68- jarige leeftijd overleden de heer Joannes,
Petrus Ignatius Tondeur. (Joop)
Hij woonde in Villa Hooghe Heide in Hoogland.
De herdenkingsdienst voor Joop en zijn vrouw Ali is maandag 28
september om 11.00 uur in onze Martinuskerk
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Op 22 september is op 86- jarige leeftijd overleden de heer Govert
Hendrik Hartendorp.
Hij woonde aan de Barchman Wuytierslaan 55 in Amersfoort.
Zijn uitvaart is dinsdagmiddag om 13.00 uur in de Martinuskerk.
Aansluitend zal de begrafenis op ons kerkhof plaatsvinden.

EXTRA DEURCOLLECTE
3 en 4 oktober

Wereldmissiedag van de Kinderen

Opbrengsten collecten week 37 en 38:
14 september t.b.v. eigen geloofsgemeenschap
€ 96,32
21 september t.b.v. eigen geloofsgemeenschap
€132,67
Dit is buiten de collecten opbrengst van koffiegeld en kaarsengeld.

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 27 september 2020
Misintentie:
 Cecilia van Dijk - van Dijk;
 Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella
Eggenkamp - van den Tweel:
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
 Jopie Hoogland - Kok;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
 Jan Smink;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van
de Grootevheen
 voor leden en overleden leden van het Parochiekoor Hoogland.
Zondag 4 oktober 2020
Jaargedachtenis:
 Wulfert van de Grootevheen en Catharina Brouwer.
Misintentie:
 Annie Kok - Houdijk;
 Gerard en Erwin Kok;
 Jeroen van Ophoven.
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KOMENDE VIERINGEN:
Week 40
Zondag 27 september om
09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F.
Sieraal;
Zang: Parochiekoor Hoogland
Vrijdag 2 oktober om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Seniorenviering.
Week 41
Zondag 4 oktober om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Zang: Sint Martinuskoor

week 42
Zondag 11 oktober om
09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F.
Sieraal en werkgroep;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Familieviering.

Vrijdag 16 oktober om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F.
Sieraal;
Seniorenviering.

Zaterdag 10 oktober om
15.00 uur
Mariaviering
Voorganger: Werkgroep
Mariavieringen
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. e-mail voor
Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
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 11 oktober 2020. Daarom graag
kopij uiterlijk tot donderdag 8 oktober 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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