Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT
Extra editie 29 november 2020

MEDEDELINGEN

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 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).
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Datum en
tijdstip
28 november
19.00u

29 november
09.00u

6 december
09.00u

13 december
09.00u

20 december
09.00u

Viering

Opmerking

Eucharistie op
zaterdagavond

Extra viering op
zaterdagavond met aandacht
voor opening van
Eucharistisch Centrum.

Eucharistie
Familieviering
Eerste zondag van
Advent.

Voorganger: Pastoor
Joachim Skiba
Opening van het
Eucharistisch Centrum
Viering speciaal voor
families met kinderen t/m
12 jaar.

Eucharistie
Tweede zondag
van Advent

Voorganger: Pastoor
Joachim Skiba
Met aandacht voor opening
van het Eucharistisch
Centrum.

Eucharistie
Derde zondag van
Advent

Voorganger: Pastor Mauricio
Meneses
Met aandacht voor opening
van het Eucharistisch
Centrum.

Eucharistie
Vierde zondag van
Advent

Voorganger: Pastor Mauricio
Meneses
Met aandacht voor opening
van het Eucharistisch
centrum.
Voorganger: Pastor Roderick
Vonhögen
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Vanwege de coronamaatregelen is het helaas nog steeds niet
mogelijk om meer dan 30 parochianen toe te laten in de kerk tijdens
de vieringen. Voor velen is het een gemis om niet bij de vieringen in
de vertrouwde kerk met de vertrouwde mensen aanwezig te kunnen
zijn. Zeker nu de Sint Martinus ook het Eucharistisch Centrum van
OLVA wordt, is het des te belangrijker om zoveel mogelijk mensen
toegang te kunnen geven tot de vieringen. De afgelopen weken is
daarom door een team van vrijwilligers hard gewerkt aan het
realiseren van KerkTV voor de Sint Martinuskerk in Hoogland. Vanaf
28 november is het zo ver en kunt u voortaan de vieringen van de
Sint Martinus live bekijken via internet op www.kerkomroep.nl.
Binnenkort is het zelfs mogelijk om een kastje aan te schaffen
waarmee u ook de vieringen op uw eigen tv kunt bekijken. Hierover
informeren we u binnenkort via het Martinusbericht.
Onderstaande handleiding neemt u stap voor stap mee hoe u de
vieringen van de Sint Martinus kunt bekijken op uw computer,
telefoon of tablet.
De volgende vieringen worden dit weekend uitgezonden:
Zaterdag 28 november 19.00u
Eucharistieviering met Pastoor Joachim Skiba en
diaken Frank Sieraal
Zondag 29 november 09.00u
Eucharistieviering met Pastoor Joachim Skiba en
diaken Frank Sieraal.

Handleiding Kerktv Sint Martinuskerk in Hoogland
Via www.kerkomroep.nl zijn vanaf zaterdag 28 november alle
vieringen in de Sint Martinuskerk rechtstreeks te volgen.
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Hieronder vind u de handleiding om mee te kijken tijdens de viering.
Ook kunt u achteraf nog een keer terugkijken of de viering opslaan
op uw computer en bewaren.

Kijken via de computer:
Ga naar op internet naar www.kerkomroep.nl
Vul bij vind uw kerk in : Hoogland (zie voorbeeld hieronder)

Kies vervolgens de Sint Martinus in Hoogland (zie hieronder)
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Klik daarna bij de juiste datum (28 november 19.00u Live) op
eekijken. Zet dus
wel het geluid van de computer aan!!!
Achteraf kunt u de viering ook nog eens bekijken of zelfs opslaan op

Luisteren via de app op mobiel of tablet:
Download de app Kerkomroep van CS Net via de Playstore.
Klik in het startscherm op: Zoek een Kerk
Klik op Plaatsnaam
Vul in : Hoogland
Kies Sint Martinus
Kies de juiste viering (28 november 19.00u live)
Nu kunt u de viering live bekijken
Wel even het geluid van uw mobiel of tablet aanzetten.
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Er zijn maatregelen, die al vanaf het begin van de Coronaperiode
van kracht zijn. Blijf thuis, handen stuk wassen, houd 1,5 m afstand.
We zijn terughoudend met de verhuur van de kerk en De
Pastorie;
De Pastorie kan weer open op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 12.00 uur, maar ook hierbij geldt
terughoudend te zijn met het bezoeken;
De Mariakapel blijft wel open op de gebruikelijke tijden;
Het aantal aanwezigen bij een uitvaartviering is maximaal
100;
Wel blijft het mogelijk om op maandag -, woensdag-, en
vrijdagochtend van 9.30 11.30 uur telefonisch een
reservering 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 www.katholiekamersfoort.nl te maken;
Bij bezoek aan De Pastorie of kerk is het verplicht om een
mondkapje te dragen; Dit is een richtlijn van het bisdom,
maar per 1 december wordt dit ook wettelijk verplicht.
Het blijft ontzettend jammer dat het aantal aanwezigen bij een
ontmoeten. We weten op dit moment niet wanneer het aantal van
ca. 100 weer is toegestaan. En met de Kerst in het vooruitzicht
hopen we daar nog meer op. We zullen moeten afwachten hoe de
cijfers zich ontwikkelen en daar kunnen we zelf ook een groot stuk
aan bijdragen.
Houd nog even vol, kijk naar elkaar om, en blijf gezond!
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Met elkaar strijden wij tegen het corona virus. Samen hebben we
onze maatschappij heel anders moeten inrichten. Zo ook het
maximum aantal bezoekers tijdens een viering in onze kerk. Op dit
moment is het maximum aantal bezoekers 30 personen.
Reservering vindt plaats via telefonisch contact met de gastvrouwen
of via de computer een digitale reservering.
Bij de reserveringen willen wij iedereen zoveel mogelijk gelijke
kansen geven. Het gehanteerde principe is, dat er gereserveerd
kan worden, zolang er plaatsen zijn. Maar wij willen vanaf heden
geen reserveringen, die meer dan één week van te voren worden
geboekt. Bij reservering via de gastvrouwen wordt dit uitgangspunt
al gehanteerd. Maar digitaal is het programma moeilijk te
veranderen, om deze mogelijkheid uit te sluiten. Vandaar dat wij u
via deze weg willen vragen ook digitaal niet meer dan één week
vooruit de reservering te plaatsen.
Bedankt voor uw medewerking.

Als een rode draad in deze tijd loopt een verlangen naar
saamhorigheid en warme verbondenheid. Om deze verbondenheid
vorm te geven, willen we in de komende adventsperiode onze
Martinuskerk opnieuw een uurtje openzetten. Op zondag 29
november en op 6 en 13 december bent u tussen
14-15 uur van harte welkom; voor stil gebed, een kaarsje aansteken,
een gebedsintentie schrijven of luisteren naar zang en muziek. Met
natuurlijk inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.
Op zondag 20 december zal er een langere openstelling zijn vanaf
14:00 uur.
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In de kerk zal een mand staan met door parochianen gemaakte
kaarten. Voelt u zich uitgenodigd er een mee te nemen. Om te
sturen naar iemand die u mist, om een hart onder de riem te steken,
of zomaar om te verrassen met een persoonlijke boodschap. Dat
ene kaartje op de mat, een herinnering die je niet vergeet.
Weet
dat ik je niet vergeet
ook als je me even
niet ziet
zie ik je
in mijn gedachten
Bent u zelf creatief in het maken van kaarten? Wat zou het fijn zijn
als u met uw kaarten de mand in de kerk weer aanvult om door
iemand anders te kunnen gebruiken. U kunt deze ook afgeven aan
de gastvrouwen op de pastorie of in de brievenbus deponeren.
Laten we in verbinding blijven, vol vertrouwen, hoop, moed, liefde en
vrede.
Namens de werkgroep Maatregelen Coronavirus,

Bea van de Hoef

Corona vraagt deze maanden het nodige van ieders veerkracht. Nu
de donkere dagen voor kerst
naderen kan iedereen wel wat warmte en licht gebruiken. Een team
uit De Herberg en De Boogkerk organiseert daarom op 28
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Doel van de actie is om de
inwoners van Nieuwland
een steuntje in de rug te
geven in deze onzekere
tijd. Bezoekers van De
Nieuwe Hof kunnen een
lichtje komen aansteken
voor wie of wat ze missen
in deze tijd. Maar ook als
teken van hoop, voor
zichzelf of voor een ander.
De lichtjesactie biedt ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
van wijkbewoners te horen hoe
het met ze gaat. Zo brengen we wat warme aandacht in de wijk.
gebruiken. We zoeken mensen die twee uur aanwezig willen zijn en
en een praatje willen maken met de bezoekers.
Geweldig als je mee wilt doen!
Voor meer informatie en aanmelding: Anna Walsma,
a.walsma@protestantsekerk.nl of 033-88 92 915 / 06-23 97 32 84

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 29 november 2020
Jaargedachtenis:
Arie van den Hengel;
Jeroen Vlastuin.
Misintentie:
Cecilia van Dijk - van Dijk;
Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;
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Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders
Van der Linden en Jola;
Annie Kok - Houdijk;
Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk.

KOMENDE VIERINGEN:
week 48
Zaterdag 28 november om
19.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Zang: Gemengd koor van de
Heilige Kruiskerk.

week 50
Zondag 6 december om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Sint Martinuskoor.

Week 49
Zondag 29 november om
09.00 uur
Familie - Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba en
werkgroep;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten
1e zondag Advent / Start
Eucharistisch Centrum.

Dinsdag 8 december om 19.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Sint Martinuskoor;
Maria Onbevlekt Ontvangenis.

Vrijdag 4 december om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Seniorenviering.
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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 6 december 2020. Daarom graag
kopij uiterlijk tot donderdag 3 december 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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