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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
    Nr 23  8 tot en met 21 november 2020 
 

Ik mis je overal en nergens zie pag. 8 

 

En weer zijn er nieuwe maatregelen 

 
Er zijn maatregelen, die al vanaf het begin van de coronaperiode 

van kracht zijn. Blijf thuis, handen stuk wassen, houd 1,5 m afstand. 

 



2 

 

Helaas is het daarbij niet gebleven. De grote stijging, die de tweede 

golf wordt genoemd, maakte het noodzakelijk om aanvullende 

maatregelen te nemen. 

 

Ook afgelopen dinsdag zijn scherpere, meer beperkende 

maatregelen bijgekomen. Deze zijn door de coronawerkgroep als 

volgt voor onze geloofsgemeenschap vertaald. 

 De vieringen op zondag gaan vooralsnog door zoals tot nu 

toe met maximaal 30 personen. 

 Bij bezoek aan De Pastorie of kerk is het verplicht om een 

mondkapje te dragen. 

 De Pastorie is vooralsnog de komende twee weken gesloten. 

 Wel blijft het mogelijk om op maandag- , woensdag- , en 

vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur telefonisch een 

reservering voor de vieringen aan te vragen.  

(033 – 480 1223). Uiteraard is dat mogelijk als het aantal 

reserveringen het maximum van 15 nog niet is bereikt. De 

andere 15 reserveringen zijn via de site van 

www.katholiekamersfoort  te maken; 

https://katholiekamersfoort.nl/reserveringen-kerkdiensten/ 

 De kapel is dus niet te bezoeken. 

 De Mariakapel blijft wel open op de gebruikelijke tijden. 

 Geplande activiteiten/werkzaamheden met meer dan twee 

mensen gaan niet door/ worden uitgesteld. 

 Er zijn geen huurders of vergaderingen in De Pastorie. 

In de persconferentie gaf premier Rutte aan dat de komende twee 

weken voor velen nog ingewikkelder zullen zijn. Hij deed een oproep 

om in deze periode nog meer op elkaar te letten. In het stukje hierna 

(Zorg goed voor jezelf en voor elkaar) leest u daar meer over. 

 

Het Martinusbericht zal, zoals u gewend bent, tweewekelijks 

verschijnen. Als het nodig mocht zijn om een extra editie te maken, 

zullen we dat zeker doen. De flexibiliteit van onze redactie maakt dat 

ook mogelijk. 

http://www.katholiekamersfoort/
https://katholiekamersfoort.nl/reserveringen-kerkdiensten/
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Ook zijn er gevolgen van de huidige maatregelen voor de vieringen 

in de komende tijd. Deze vindt u verder in het Martinusbericht. 

Blijf naar elkaar omzien, houd moed en blijf gezond! 

 

Han van Schagen, voorzitter locatieraad en pastoraatsgroep. 

 

Zorg goed voor jezelf én voor elkaar!  

 

Het Corona-virus heeft te veel ruimte gekregen om zich nog verder 

te verspreiden; Daarom zijn er opnieuw zwaardere maatregelen 

afgekondigd. Dat heeft weer veel gevolgen voor mensen die 

kwetsbaar zijn, of al veel alleen zijn.   

 

Aan het einde van de persconferentie zei de premier:  

"Ik doe aan iedereen de oproep om de komende tijd nog wat meer 

op elkaar te letten. Want een beetje aandacht en interesse voor 

elkaar kan heel veel betekenen",  

Die oproep van de premier is aan ieder van ons gericht!  

 

Kijk om je heen en zorg voor elkaar; zorg voor een stukje verbinding, 

wees alert op wat er in je nabije omgeving nodig is. Zie om naar 

iemand die eenzaam is, geen boodschappen kan doen, of behoefte 

heeft aan een gesprekje. Het kan vaak op een eenvoudige manier. 

Iedereen kan hier een eigen invulling aangeven.  

 

Via de pastoraatsgroep en de bezoekgroep wordt al veel aandacht 

gegeven.  

Is dit wel voldoende? Bereiken we wel de juiste mensen? Zien we 

mensen of groepen over het hoofd? Zoals gezinnen waar 

onzekerheid is over behoud van werk, of waar thuiswerken door 

Corona zorgt voor spanningen en problemen.  

Of situaties waar extra opvang van kinderen niet altijd eenvoudig is 

nu veel sociale activiteiten niet doorgaan? Of studenten die 

broodnodige contacten met medestudenten missen nu zij online les 

moeten volgen? 
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Als kerkelijk betrokken en meelevende parochianen mag van ons 

iets extra’s verwacht worden. 

Heeft u suggesties? Wat kunt u doen? Wat kunnen we sámen 

doen?  Laat het ons weten! 

Ook een vereniging waarvan je lid bent kan hier mogelijk iets in 

bijdragen. Maak het bespreekbaar!  

 

Wij hopen dat veel mensen dit zullen oppakken. In de hoop dat dit 

zich als een olievlek verspreidt!  

goed voor jezelf én voor elkaar! 

 

Namens de Pastoraatsgroep, Saskia 06-55362132 en Ans 06-

16521293 

 

Opening Eucharistisch Centrum Sint 
Martinuskerk 

 
Vanaf 29 november zal de Sint Martinuskerk het Eucharistisch 

Centrum van OLVA zijn. Dit betekent dat voortaan iedere zondag de 

Eucharistieviering in deze kerk plaatsvindt. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn nog steeds slechts 30 

bezoekers per viering toegestaan. Om zoveel mogelijk parochianen 

de mogelijkheid te bieden mee te vieren tijdens de opening van het 

nieuwe Eucharistisch centrum zal hier de hele Adventtijd aandacht 

aan besteed worden. Ook zal er op zaterdagavond 28 november 

een extra Eucharistieviering zijn waarin Pastoor Joachim Skiba 

voorgaat. Een volledig overzicht van de vieringen in de 

openingsperiode vindt u hieronder. U kunt vanaf half november voor 

deze vieringen reserveren via www.katholiekamersfoort.nl en 

telefonisch via de gastvrouwen 033 – 4801223 (op maandag, 

woensdag, en vrijdagochtend van 09.30 – 11.30 uur). 

 

 

 

 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
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Datum en 

tijdstip 

Viering Opmerking 

28 november 

19.00u 

Eucharistie op 

zaterdagavond 

Extra viering op 

zaterdagavond met aandacht 

voor opening van 

Eucharistisch Centrum 

29 november 

9.00u 

Eucharistie 

Familieviering 

Eerste zondag van Advent. 

Opening van het 

Eucharistisch Centrum 

Viering speciaal voor 

families met kinderen t/m 

12 jaar 

6 december 

9.00u 

Eucharistie  Tweede zondag van Advent 

met aandacht voor opening 

van het Eucharistisch 

Centrum 

13 december 

9.00u 

Eucharistie  Derde zondag van Advent 

met aandacht voor opening 

van het Eucharistisch 

Centrum 

20 december 

9.00u 

Eucharistie  Vierde zondag van Advent 

met aandacht voor opening 

van het Eucharistisch 

centrum 

 
We zijn momenteel hard aan het werk om binnenkort de vieringen in 

de Sint Martinus ook in beeld via internet en kerk te kunnen 

uitzenden. Zodra dit mogelijk is, zullen we u hierover berichten. 

 

De twee vaders van Bataclan 

 

In de viering van afgelopen zondag werd dit boek genoemd:  

Terroristen richtten vijf jaar geleden een bloedbad aan in de 

concertzaal Bataclan in Parijs. De vader van een slachtoffer en de 

vader van één van de daders ontmoetten elkaar twee jaar later. 
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 Dankwoord  

 

Beste medeparochianen,  

Afgelopen zondag, 1 november 2020, was voor ons een bijzondere 

dag. Het was de laatste viering op zondag door de werkgroep viering 

onder leiding van parochianen.  

Door de komst van het Eucharistisch Centrum is een viering o.l.v. 

parochianen op zondag niet meer mogelijk 

 

Dit heeft geleid tot een bezinning op andersoortige vieringen die in 

de toekomst in deze kerk gehouden zullen worden.  

Onder het motto ‘Samen opnieuw beginnen’ gaan we met de 

collega’s van de familievieringen, Maria- vieringen en de werkgroep 

Verdiepen en Vieren door.  

We zijn momenteel druk met elkaar in overleg om te kijken hoe we 

dit ‘anders vieren’ vorm gaan geven. 

 

Vanwege de benodigde voorbereidingstijd is de verwachting 

hiermee medio januari in het nieuwe jaar te starten. Deze vieringen 

zullen dan meestal op de zaterdagavond worden gehouden. U hoeft 

dus niet bang te zijn dat we er helemaal mee stoppen! 

 

Ank Ursem, Bea van de Hoef, Marijke van de Meulen, Elles 

Blewanus, Ad van Dijk, en Ans Kruisselbrink -Borgonjen van de 

werkgroep bedanken u voor uw trouwe aanwezigheid in onze 

vieringen. We deden het lang, we deden het graag, en we komen 

terug!  

We hopen u ook in de toekomst terug te zien; maar dan op de 

zaterdagavond! 

 

Namens de werkgroep viering o.l.v. parochianen, Ans Kruisselbrink-

Borgonjen  
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Viering Eerste Heilige Communie in de Sint 

Martinuskerk 

 

Afgelopen zondag was het eindelijk zover. Na maanden wachten 

vanwege de coronamaatregelen en de zomervakantie konden we 

begin oktober gelukkig de voorbereiding met de communicantjes 

weer oppakken.  

Op zondagmiddag 1 november hebben we de feestelijke Eerste 

Heilige Communieviering gevierd. Vanwege de coronamaatregelen, 

dit keer geen volle kerk.  

De 9 communicanten hadden allemaal alleen hun ouders 

meegenomen naar de viering.  

Dit maakte de viering wel heel bijzonder. We hadden de vorige dag 

samen heel goed geoefend en de kerk was feestelijk versierd met 

bloemen, linten, slingers en strikken.  

Samen met Pastor Mauricio hebben de communicanten de viering 

helemaal zelf verzorgd. Alle gebeden, de geloofsbelijdenis en de 

eerste lezing zijn allemaal voorgelezen door de kinderen.  

Na het gereedmaken van de tafel was het belangrijke moment daar 

en kregen de communicanten voor het eerst het heilig brood 

uitgereikt. 

Hier hebben we samen maanden naar uitgekeken. Het was muisstil 

in de kerk dat maakte dit moment extra speciaal en nooit te 

vergeten.  

U kunt de viering terugluisteren op www.kerkomroep.nl. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
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Ik mis je – aandacht voor rouw en gemis op 

Kraailandhof 

 

“Voor wie wilt u een kaarsje aansteken?” Wie op zaterdag 31 

oktober boodschappen deed in winkelcentrum Kraailandhof heeft de 

kraam vast wel zien staan tegenover cafetaria ’t Toetje. Erboven 

hing een grote banner met de woorden: Ik mis je overal en nergens.  

Eén van de organisatoren: “De afgelopen 5 jaar heb ik meerdere 

familieleden verloren. Zo heb ik van dichtbij ervaren hoe rouw en 

verlies voelt. Soms is dat gewoonweg heel pittig. Verdriet en gemis 

kan je overvallen. Je kan aan iemand denken op een heel 

onverwacht moment of een onverwachte plek.” 

Van ‘s morgens tien tot ’s avonds acht uur kon winkelend publiek 

een kaarsje aansteken. Naarmate de dag vorderde en het buiten 

langzaam donker werd, vielen de tientallen lichtjes in deze pop-up 

gedenkplek steeds meer op. Ze stonden symbool voor zoveel 

geliefden die betreurd en gemist worden. Hier werden ze voor even 

verenigd in een collectieve herdenking. 
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Naast het aansteken van een kaars konden mensen ook een 

gedachte opschrijven. Ook daar werd veel gebruik van gemaakt. 

Mooie woorden en warme herinneringen werden aan het papier 

toevertrouwd. 

De kraam was een gezamenlijk initiatief van de Sint Martinuskerk en 

De Inham. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we de inwoners 

van Hoogland verbinden en er zijn voor de ander? Juist in deze 

coronatijd, waarbij men meer aangewezen is op zichzelf is er 

behoefte om een gesprekje aan te gaan, een lichtje aan te steken of 

wat je niet kan zeggen aan papier toe te vertrouwen? Zomaar, op 

het plein, tijdens de zaterdagse beslommeringen.  

De samenwerking tussen beide kerken verliep erg goed. Naast de 

praktische zaken die samen aangepakt werden, werd het 

interkerkelijk contact als heel waardevol ervaren. Onmisbare hulp 

werd geboden door betrokkenen vanuit de organisatie van 

Hooglandse Wintersferen. En er was een financiële bijdrage van het 

Buurtbudget Hoogland.  

Namens het projectteam, Bea, Ans en Ad 

Geslaagde verkoop van Hooglandse 

Streekprodukten voor de Voedselbank 

 

Afgelopen vrijdagmiddag 30 oktober, hebben Ad van Dijk en 

Margreet Gorter een cheque overhandigd aan Cieka Galenkamp. Zij 

is Hoofd intake & casuïstiek bij de Voedselbank Amersfoort. Ad en 

Margreet zijn twee nauw betrokken vrijwilligers bij de 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus. Op deze middag werd aan 

Cieka Galenkamp een cheque van € 400,-- overhandigd. Dit bedrag 

is tot stand gekomen door de verkoop van Hooglandse 

Streekprodukten voor de Voedselbank. Het idee daarvoor is begin 

augustus ontstaan middels een oproep in het Martinusbericht van de 
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geloofsgemeenschap Sint Martinus. In dit blad werd een oproep 

gedaan aan de parochianen opgeroepen om te delen van onze 

overvloed middels het verkopen van diverse Hooglandse 

streekprodukten. Nadat de cheque met het geweldige bedrag werd 

uitgereikt aan Cieka Galenkamp, spraken we met Margreet Gorter 

en Ad van Dijk.  

“Zinvol en van betekenis bezig zijn in onze maatschappij is goed 

voor ons allemaal.” 

Het idee voor het inzamelen van deze streekprodukten was een idee 

van Ad van Dijk, want het is volgens hem niet alleen duurzaam maar 

ook heel erg lekker. Het is voor dit mooie doel, kei en keihard nodig. 

In totaal werden er ruim 150 potjes met allerlei lekkers ingeleverd 

voor dit mooie doel. Ook heeft hij verse courgettes, wortelen, enz. 

gekregen. We zitten, volgens hem, ook in een tijd waarin mensen 

extra uitgaven moeten doen en dan is deze gift voor de voedselbank 

erg welkom. Hij geeft daar de volgende reactie op: “Het laat zien dat 

de geloofsgemeenschap Sint Martinus actief betrokken is bij alles 

wat in onze maatschappij gebeurt. Dit is letterlijk en figuurlijk het 

delen van de warme mantel van Martinus. En daarom doen we dit 

met elkaar en we hopen dat deze actie een jaarlijkse traditie mag 

worden, in de hoop dat steeds meer mensen iets van hun eigen 

overvloed uit hun eigen tuin of omgeving beschikbaar willen stellen 

voor een ander die het hard nodig heeft. Ik vind dit allemaal 

hartverwarmend, want met elkaar ben je bezig om te zien naar een 

ander en dat geeft altijd een goed gevoel.” “Dit maakt mij trots” 
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Margreet Gorter deelde coronaproef de waardecheque uit aan 

Cieka. Zij mocht de voorkant losscheuren om deze geweldige 

opbrengst te onthullen. Zij was onder de indruk van dit moment en 

na afloop gaf zij de volgende reactie: “Dit maakt mij trots dat we als 

kerk voor anderen iets over hebben. De streekprodukten waren 

veelal zelf gemaakt of waren afkomstig van een volkstuin. Ik vind dit 

bijzonder en hoop dat dit een navolging mag hebben.” Na deze 

reactie van Margreet gaf Cieka nog een reactie: 

“Elke keer krijgen we de zegen in dit soort cheques.” 

Cieka was totaal verrast met de mooie opbrengst. Met deze 

opbrengst gaat zij o.a. de nodige sinaasappelen, mandarijnen, verse 

groentes enz. kopen die ze op dit moment nooit krijgen als 

voedselbank. “Helaas is dit hard nodig, want elke week komen ruim 

400 – 450 huishoudens. Elke week proberen we hier hun magen 

weer te vullen. Alles wat hier binnenkomt, heeft als doel om honger 

te voorkomen in onze stad.” Als dit bedrag wordt omgerekend, dan 

kunnen zij op dit moment alle genoemde huishoudens een net 

mandarijnen geven van € 1,--. Deze zijn b.v. nu te koop bij de Boni 

voor € 0,99. “Ik ben heel dankbaar dat dit soort steun elke keer komt 

en dat ons werk gezien wordt. Elke keer krijgen we ook weer de 

zegen in dit soort cheques.” 

 

Van Allerheiligen tot Kerstmis 

Bidden in tijden van afstand en verwachting 

 

Afgelopen week was op radio 1 een interview 

te horen met Leo Fijen. Hij heeft een bijzonder 

mooi boekje uitgebracht met als titel: Van 

Allerheiligen tot Kerstmis (Bidden in tijden van 

afstand en verwachting). Het is een boekje 

voor katholiek en protestant, voor jong en oud. 

Maar vooral voor iedereen die in de donkere 

tijden naar Kerstmis toe wil bidden, met 

speciale aandacht voor de zondagen in de 

Advent. Je vindt hierin bijdragen van Herman 
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Finkers, Anselm Grün, Antoine Bodar, Kris Gerlaude, Anima Christi, 

Katharina Michiels, Jan Hendriks, Benoît Standaert, Manon 

Vanderkaa, Angela Holleboom, Manu van Hecke, Frans Cromphout, 

Hanna van Quakebeke en Paul Verbeek. Deze bundel, Van 

Allerheiligen tot Kerstmis, helpt ons deze donkere dagen door. 

Dit boekje kun je o.a. bestellen bij Bruna Hoogland e.a. 

 

 

Op pelgrimage met het Mirakelteken 

  

De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaat op weg naar 

een nieuw Eucharistisch Centrum, van de Heilig Kruis- naar de Sint 

Martinuskerk. 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. 

  

Wim Sweers 

In aflevering 9, die vorige 

week vrijdag geplaatst is op 

de site: Katholiek Amersfoort 

ontmoeten we Wim Sweers. 

Wim neemt het pelgrimsteken 

mee naar het kadastrale 

middelpunt van Amersfoort: 

De Onze Lieve Vrouwetoren. Wim is stadsgids bij het Gilde 

Amersfoort. Hij neemt u mee bij de bijzondere deuren die in 2014 in 

de toren zijn aangebracht. Deze deuren laten moeder Maria zien.  

https://katholiekamersfoort.nl/op-pelgrimage-met-het-mirakelteken-

afl-9/ 

  

 

 

https://katholiekamersfoort.nl/op-pelgrimage-met-het-mirakelteken-afl-9/
https://katholiekamersfoort.nl/op-pelgrimage-met-het-mirakelteken-afl-9/
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Ria Sweers 

In aflevering 10, ontmoeten 

we de vrouw van Wim 

Sweers: Ria Sweers. Zij is 

ook stadsgids. Het Mirakel is 

voor onze stad een bijzonder 

teken. Ria laat ons de 

Mantelmadonna van 

spijkerstof zien. Deze is een aantal jaren geleden speciaal gemaakt 

voor een bijzondere expositie in Museum Flehite en was toen ook te 

zien. Verder laat zij u in de Sint Franciscus Xaveriuskerk het 

schilderij Maria ten Hemel opneming zien. Zij is actief in deze 

geloofsgemeenschap. Het bijzondere Mariabeeldje dat gelijkenis 

toont met het Mirakelteken doet haar veel. Ga 

naar: https://katholiekamersfoort.nl 

De volgende aflevering en waarschijnlijk ook de laatste in deze serie 

is na 15 november a.s. te zien. Het Mirakelteken komt aan in de Sint 

Martinuskerk. 

 

Adventskransen 

Vanwege mijn verhuizing naar Zutphen waar ik sinds 10 oktober 

woon, bied ik dit seizoen voor de laatste keer door mij gemaakte 

adventskransen aan. Ze zijn gemaakt van een gebogen wilgetak 

omwonden met klimop, hedera helix. Ovaal eivormig. In de lengte 

circa 60 cm.  

Het is een basisvorm. Heerlijk geurend door het net geoogste 

materiaal. Je kunt het naar eigen believen zelf versieren.  

Ik maak ze in de derde week van november van woensdag 18 tot en 

met vrijdag 20 november en op zaterdag 21 november kun je ze 

dan komen ophalen in de Hof der Toekomst nummer 55, 3823 

HX  tussen 11 uur en 14.00. 

De prijs bedraagt € 5,00. Opgave voor een dergelijke adventskrans 

graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk maandag 16 november per 

mail: fredehagen1955@uwnet.nl of evt per telefoon 0575 – 775413. 

Met een warme herfstgroet uit Zutphen van frederique hagedoorn. 

https://katholiekamersfoort.nl/
mailto:fredehagen1955@uwnet.nl
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Een bedankje van een dankbare parochiaan 
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Kerstkaarten en kalender van Kerk in Nood 

 
U kunt om de kalender en/ of de kaarten te bestellen bellen naar het 

telefoonnummer  van Kerk in Nood 0736130820 

U krijgt dan de folder thuisgestuurd. 

 

Klik op de volgende link en bestel de kalender voor 2021: 

https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-

2021/?utm_source=Nie

uwsbrief+Kerk+in+Nood

&utm_campaign=8a025

e05f1-

EMAIL_CAMPAIGN_20

20_03_01_06_38_COP

Y_07&utm_medium=em

ail&utm_term=0_48a9e

75b45-8a025e05f1-

160080081 

 

 

 

 

 

U kunt de kaarten ook  

bestellen via de website 

www.kerkinnood.nl 
 
 
 

https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/kalender-2021/?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=8a025e05f1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_01_06_38_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-8a025e05f1-160080081
http://www.kerkinnood.nl/
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Een warme omhelzing: Nl kerstpakket voor 

Bosnische kinderen in armoede 

 

Een warme omhelzing. Wie kan dat niet gebruiken, iedereen toch in 

deze tijd? Zeker de Bosnische kinderen die jarenlang logeerden bij 

ons in Amersfoort! Helpt uw kerk mee om deze kerst een verre 

omhelzing waar te maken? 

 

De afgelopen jaren bouwden diverse Amersfoortse en Utrechtse 

gezinnen via Pax Kinderhulp een warme band op met kinderen en 

jeugdwerkers uit het Bosnische Doboj, Tešanj, Zenica, Lopare, 

Koraj, Drvar en Grahovo. Helaas zijn armoede, verslaving en geweld 

daar aan de orde van de dag. Logeervakanties in Amersfoort en 

Utrecht vormen voor veel kinderen een jaarlijks lichtpuntje. Maar 

zo’n vakantie zit er door Corona niet in dit jaar. Toch gunnen we 

deze kinderen ook dit jaar weer een fijne kerst.  

Daarom organiseren we een kerstpakkettenactie. Doet u mee?  

   

Wij vragen u om een financiële bijdrage zodat wij de kerstpakketten 

kunnen uitdelen. Het pakket als een verre omhelzing, een lichtpuntje 

in barre tijden. De pakketten worden bezorgd bij zorgvuldig 

geselecteerde gezinnen uit allerlei bevolkingsgroepen. Maar om 

deze kerstpakketten goed gevuld te krijgen, hebben we uw hulp 

nodig! 

 

U kunt direct bijdragen of collecteren en bijgaande filmpje sturen aan 

uw gemeenteleden. 

Wat Pax kinderhulp met uw bijdrage kan doen, tonen we graag 

hieronder:    

https://www.youtube.com/watch?v=boLqyH5iZWE
https://www.youtube.com/watch?v=boLqyH5iZWE
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* Kerstpakket € 25,- betekent eten en drinken voor het gezin. 

* Kerstpakket € 50,- betekent eten en drinken voor het gezin en iets 

functioneels (denk aan dekens, jassen of schoenen). 

* Kerstpakket € 75,- betekent eten en drinken voor het gezin en iets 

functioneels én speelgoed.  

* Losse bijdrage. Een vrij te bepalen bedrag wordt gebruikt om een 

kindpakket te ondersteunen.  

 

Overweegt u een gift? Pax Kinderhulp heeft een CBF-keurmerk. Uw 

bijdrage kan naar: 

NL 23 RABO 0141 0497 66 t.n.v. Stichting Pax Kinderhulp Bosnië 

o.v.v. Warme omhelzing. 

Pax Kinderhulp komt voort uit het voor sommigen bekendere Pax 

Christi. Heeft u nog vragen over deze actie en besteding van 

gelden? Bel of mail ons dan gerust, 

 

Namens Pax Kinderhulp Amersfoort, Alfons Hurenkamp 

MAIL: alfons.hurenkamp@gmail.com 

TEL: 06 31 94 49 61  

FACEBOOK: Pax Kinderhulp Bosnië en Herzegovina  

INSTAGRAM: Pax_Kinderhulp_Bosnie 

DONEER VIA: NL23 RABO 0141 0497 66 

YOUTUBE: Warme omhelzing  

  https://paxkinderhulp.nl/bosnische-vakantiekinderen-te-gast-bij-

nederlandse-vakantieouders/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alfons.hurenkamp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=boLqyH5iZWE
https://paxkinderhulp.nl/bosnische-vakantiekinderen-te-gast-bij-nederlandse-vakantieouders/
https://paxkinderhulp.nl/bosnische-vakantiekinderen-te-gast-bij-nederlandse-vakantieouders/
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Fiets zoekt eigenaar 

 

Al geruime tijd staat een fiets, merk 

Gazelle, in de fietsenstalling bij De 

Pastorie. 

De fiets is op zoek naar de eigenaar, 

maar staat op slot en is dus niet in staat 

de zoektocht te beginnen. Aan het 

frame te zien is de eigenaar 

waarschijnlijk een persoon met grote 

lengte.  

 

 

 

 

 

DOOPVIERING  

Op 22 november om 14.00 uur wordt Lukas Emmanuel Groot 

gedoopt in de St. Martinuskerk. 

 

EXTRA DEURCOLLECTE   
7 en 8 november                                 Zondag voor de Oecumene 

 
Opbrengsten collecten week 41 en 42 
 
12 oktober    straatpastoraat en   

                     Martinus geloofsgemeenschap €  226,70   

12 oktober    Mariaviering     €  42,35  

19 oktober    Wereldmissiemaand en Martinus  

                     geloofsgemeenschap                          € 122,10   

25 oktober    T.b.v. Martinus geloofsgemeenschap   €   52,95   

24   oktober  Mariaviering                  €  63,85   

Dit is buiten de collectenopbrengst van koffiegeld en kaarsengeld en 

overige diensten. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 8 november 2020 
Misintentie: 
 Antonius Gerbrand Eggenkamp; 
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 
 Wim en Eric Hartman, familie Hartman - Van Velthuizen; 

 Kees Voorburg. 
 
Zondag 15 november 2020 
Misintentie: 
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 
 Annie Kok - Houdijk; 

 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 
de Grootevheen. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
U kunt de vieringen in de Sint Martinuskerk beluisteren en  

meevieren door in te loggen bij www.kerkomroep.nl   

Dan kunt u in de zoekbalk Hoogland invullen en kunt u vervolgens 

aanklikken bij de Sint- Martinuskerk (Utrecht). 

 

Week 46     week 48 
 Zondag 8 november om 
09.00 uur 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken F. Sieraal; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
Week 47 
 
Zondag 15 november om 
09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor J. Skiba; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
 
 

Zondag 22 november om 
09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
 
 
Zaterdag 28 november om 
19.00 uur 
Eucharistieviering; 
Extra viering. 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Zondag 15 november om 
15.30 uur 
Online Gebedsviering; 
Voorganger: werkgroep; 
DiaconAction. 

 
Vrijdag 20 november om 
09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses: 

Seniorenviering. 
 

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 22 november 2020. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 19 november 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
http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/

