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               Extra editie 13 december 2020  
 

20 december Oecumenisch Kerstconcert afgelast 

Maar wel: kerkopenstelling van 14:00-15:00 uur 

 

Oecumenisch kerstconcert 

Gaat dat dan toch niet door??? 

 

Nee..., helaas hebben wij, met het oog op de ontwikkelingen rond 

het virus en de daarmee samenhangende regels en maatregelen, 

moeten besluiten het hele plan voor 20 december a.s. af te blazen. 

Geen Oecumenisch Kerstconcert dus dit jaar.  

 

Blijft u dan helemaal met “lege handen” achter?  

Niet helemaal: zoals op 6 en 13 december zal ook op 20 december 

de kerk tussen 14.00 en 15.00 uur opengesteld zijn voor stil gebed, 

een kaarsje aansteken, een gebedsintentie schrijven of luisteren 

naar zang en muziek. 

De zang zal die middag verzorgd worden door leden van het Sint- 

Martinuskoor met begeleiding en orgelspel van Henk Kruisselbrink. 

 

En op 2e Kerstdag vanaf 12.00 uur kunt u luisteren en kijken naar 

een online kerstconcert van Sint Caecilia via 

https://sintcaecilia.nl/kerst/ 

https://sintcaecilia.nl/kerst/
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Wij verwachten weer een mooi traditioneel Kerstconcert te kunnen 

geven in 2021 en hopen u daar allen in goede gezondheid te kunnen 

verwelkomen. 

 

Organisatie Oecumenisch Kerstconcert. 

 

!!!! Zondag 6 december werd de kerkopenstelling uur opgeluisterd 

met zang en muziek van Frits Klosterman en Sieb van de Weide. 

Zondag de 13e zullen Marian Overmaat, Sandra van Soest, Herma 

van der Heijden en Jan Schuring een bijdrage leveren. 

 

Kerst vieren in de Sint Martinuskerk is dit jaar 

anders dan anders. 

 
De Kerstvieringen in de Sint Martinuskerk zijn 

normaliter gezellig druk. Met de hele familie naar de 

nachtmis of in de vooravond naar de gezinsviering, 

een traditie voor vele families in Hoogland en 

omgeving. Samen zijn in een volle, warme en mooi 

versierde kerk. Hoe anders is het dit jaar…..….vanwege de 

beperkende maatregelen kunnen we slechts met 30 mensen in de 

kerk Kerst vieren. 

Gelukkig hebben we een heel mooi alternatief waardoor u samen 

met uw partner of gezin toch bij de viering aanwezig kunt zijn, maar 

dan vanuit uw eigen huiskamer. Alle vieringen worden namelijk 

rechtstreeks uitgezonden via KerkTV op www.kerkomroep.nl . Als 

u op deze webpagina Hoogland zoekt, kunt u vanaf ongeveer een 

kwartier voor aanvang van de viering live meekijken in de Sint 

Martinuskerk. Ook kunt u op een eigen gekozen tijdstip de viering 

nog eens terugkijken. Op deze manier bent u er toch bij, in uw eigen 

vertrouwde kerk. We willen u allen van harte aanbevelen om dit jaar 

zoveel mogelijk online de viering bij te wonen en zo plaats te maken 

voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om online te kijken, 

omdat ze bijvoorbeeld geen internet hebben, zodat ook zij Kerst 

kunnen vieren in de Sint Martinus.  

http://www.kerkomroep.nl/
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Om de toegang tot de vieringen in de kerk op een veilige manier met 

elkaar te kunnen organiseren, is het noodzakelijk dat u vooraf een 

plaats voor de viering reserveert. Zonder reservering kunnen we u 

helaas niet toelaten in de kerk.  

Reserveren voor het bijwonen van de kerstvieringen in de Sint 

Martinuskerk kan vanaf woensdag 16 december via de website 

www.katholiekamersfoort.nl of telefonisch via de gastvrouwen op 

maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur op 

nummer 033 – 4801223. 

 

Tweede Kerstdag gewone eucharistieviering 
 

Op Tweede Kerstdag is er, zoals eerder aangekondigd, helaas geen 

viering voor mensen met beperkte mogelijkheden.  

Dit als gevolg van de coronamaatregelen en daarbij gelet op onze 

doelgroep. Veiligheid voor alles! 

Het wordt een gewone eucharistieviering. 

 Deze eucharistieviering is de enige viering op deze tweede kerstdag 

in onze parochie OLVA. 

  

Seniorenviering op 18 december 

 

Op vrijdagmorgen 18 december om 9.00 uur  zal Pastor Mauricio 

voorgaan in een H. Eucharistieviering. De Advent is de tijd om ons 

voor te bereiden op het Kerstfeest. Dan is het fijn als dat mogelijk is 

om het samen te doen. 

Het is jammer dat we na de viering nog niet samen een kop koffie/ 

thee kunnen drinken voor ontmoeting,  maar die tijd gaat zeker weer 

komen. 

We willen u vragen om voor de vieringen op vrijdag zich aan te 

melden bij: 

Tonnie Snijders, Tel. 06 14730062 

Ria Snoeren,       Tel. 4807724. 

U bent van harte welkom. 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
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Kerst met Sint Caecilia 

Op Tweede kerstdag komt een kerstconcert om 12:00 uur online van 

Muziekvereniging Sint Caecilia. Vanaf dat moment kan iedereen het 

online bekijken. Daarnaast is kerst natuurlijk niet compleet zonder 

een kerstkaart of kerstmuziek. Maar nog leuker is de combinatie in 

een muzikale videokerstkaart door Sint Caecilia! Deze muzikale 

videokerstkaart kan je net als een gewone kerstkaart opsturen aan 

je vrienden of familie. Of maak iemand in het bijzonder gelukkig. Kijk 

voor meer info en hoe dit werkt op de site van de Muziekvereniging 

Sint Caecilia. Ga naar: https://sintcaecilia.nl/kerst/ en lees hier hoe 

dit werkt. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 
 
Zondag 13 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

3de zondag van Advent. 

 

Vrijdag 18 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. Meneses; 

Seniorenviering. 

 

Zondag 20 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

Zang: Sint Martinuskoor; 

4de zondag van Advent. 

 

Donderdag 24 december 18.00 uur 

Familie- Gebedsviering; 

Diaken F. Sieraal en werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Kerstavond voor het gezin. 
 
Donderdag 24 december 22.00 uur 

Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor M. Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Kerstnachtviering. 
 
Vrijdag 25 december om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: St. Martinuskoor; 

Eerst Kerstdag. 
 
Zaterdag 26 december 11.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. Meneses 

en Diaken F. Sieraal;  

 

https://sintcaecilia.nl/kerst/

