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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
    Nr 25             6 tot en met 19 december 2020 

 

 

 

Opening Eucharistisch Centrum 

 
In het weekend van 28 en 29 november jl. heeft de Sint Martinuskerk net als 

ieder ander weekend haar deuren geopend om mensen een warm welkom te 

heten bij de viering. Het begin van een nieuw kerkelijk jaar, het begin van de 

Advent, maar dit weekend ook de opening van het nieuwe Eucharistisch 

Centrum voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Helaas moest 

het aantal mensen in de kerk door de maatregelen beperkt blijven. Gelukkig 

was het mogelijk om via kerkomroep de vieringen te beluisteren, en ook te 

bekijken. Het meevieren online was door inspanning van een aantal 

vrijwilligers precies op tijd mogelijk geworden. Dank daarvoor! 

Ook dank gaat uit naar andere vrijwilligers van de Sint Martinus en Heilige 

Kruis, die hebben samengewerkt om de opening van het nieuwe 

Eucharistisch Centrum te doen slagen. 

De inspanningen zijn niet voor niets geweest. Er is een goede start gemaakt. 

Ook in de komende vieringen zal aan deze start aandacht besteed worden. 

Angelique Liebens, vice-voorzitter van parochiebestuur, zei in haar 

welkomstwoord het volgende: 

De transitie is nog lang niet voorbij. De komende maanden blijven we elkaar 

herontdekken en blijven we leren van elkaar. 

Als bestuur hopen wij dat hierbij een nieuwe stap gezet is naar een 

toekomstbestendige parochie waarin parochianen blijvend hun weg vinden 
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naar hetgeen hen ten diepste beweegt. Wij hopen tevens dat de Sint 

Martinuskerk als Eucharistisch Centrum een Thuis zal worden voor alle 

parochianen van onze parochie. Ik wens het Transitieteam heel veel succes 

met de voltooiing van de transitie en de St. Martinuskerk een goede toekomst 

als Eucharistisch Centrum van onze parochie. 

Onder het motto “Samen opnieuw beginnen” heb ik het vertrouwen dat het 

ons gezamenlijk gaat lukken om de Sint Martinuskerk een warm Thuis te 

laten zijn voor alle parochianen. 

Bij voorbaat wil ik u daarvoor bedanken! 

 

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep, 

Han van Schagen 

 

“Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest 

Heb vertrouwen in wat kan zijn” 
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Tijdsduurreserveringen via de computer voor 

een plaats in onze Martinuskerk 

 

Met elkaar strijden wij tegen het coronavirus. 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. 

 
 

Kerkopenstelling op zondagmiddag  

 

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 6 en 13 

december bent u tussen 14.00-15.00 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. 

 

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, 
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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 
 

Interviews SCC ivm overgang Eucharistisch 
Centrum 

 

Omdat het eucharistisch centrum van de Kruiskerk overgaat naar de 

Martinuskerk heeft het Spiritueel Cultureel Centrum een interview 

met Greet van der Linden van de Kruiskerk opgenomen. Op de site 

van www.sccamersfoort.nl is het het interview met haar te zien.  

Over enkele weken volgt dan een interview met Ad van Dijk van de 

Martinus. 

 

http://www.sccamersfoort.nl/
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Oecumenisch Kerstconcert 20 december 

 

Gaat dat dan door??? 

Ja, maar in een alternatieve vorm. 

 

U zult begrijpen dat het traditionele Kerstconcert zoals u dat van ons 

kent dit jaar, door de coronamaatregelen niet door kan gaan. Toch 

willen we u niet met lege handen laten staan. 

Met de mensen die hier elk jaar aan meewerken: het 

Kerstprojectkoor en Muziekvereniging Sint Caecilia, willen we toch 

een beetje van die kerstsfeer brengen. 

 

Op zondag 20 december tussen 14.00 uur en 20.00 uur geven wij 

elk heel uur een concert van 45 minuten. In die tijd brengen we in de 

sfeervolle Sint- Martinuskerk liederen, instrumentale muziek, een 

kerstverhaal en een gedicht.  

Dat doen we op een voor de bezoekers en medewerkers veilige en 

verantwoorde manier, in kleine ensembles. 

 

We gaan er vanuit dat we per uur 30 personen kunnen toelaten. U 

dient wel telefonisch te reserveren. Dit kan in de week van maandag 

14 dec. tot en met vrijdag 18 dec. tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 

telefoonnummer 033 4550884. U kunt dan aangeven op welk uur u 

een concert wilt bijwonen en met hoeveel personen. 

Als het gewenste uur al volgeboekt is, kijken we samen naar een 

andere mogelijkheid. 

 

De toegang is gratis. Er staan na afloop wel collectemandjes om de 

kosten te drukken. 

 

Oecumenisch Kerstconcert 

Zondag 20 december 2020 

Sint Martinuskerk 

Aanvangstijd: elk heel uur van 14.00 tot 20.00 uur 
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Nieuw in de Martinuskerk: de Lauden zingen en 

bidden 

 

Vanaf 3 december worden iedere donderdag om 09.00 uur de 

Lauden gezongen en gebeden in de Martinuskerk. 

De Lauden bidden en zingen gaat terug op een traditie die de 

apostelen al kenden. 

  

Dat de Lauden zijn wortels zelfs heeft in de joodse gebedspraktijk 

van het begin van onze jaartelling zie je o.a. terug aan de 

verschillende psalmen die er een plaats in krijgen. 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het opnieuw wereldwijd in 

de belangstelling komen te staan en wordt dan ook van harte 

aanbevolen, niet alleen voor priesters en diakens, maar zeker ook 

voor de gewone gelovigen. We nemen steeds dezelfde teksten die 

in de hele wereld gebruikt worden en zo zijn we in gedachten één 

grote, wereldwijde familie. 

U kunt zich, zonder opgave vooraf, bij de Lauden aansluiten. 

Uiteraard zijn alle coronamaatregelen gewoon van toepassing en als 

de groep te groot wordt, zal alles in deze coronatijd gesproken 

worden in plaats van gezongen. U krijgt ter plekke een boekje waar 

alle psalmen en gebeden instaan. 

  

Eventuele vragen kunt u stellen bij Theo Hoogenboom,  

tel 033 – 45 50 689 

 

Bedankje van een parochiaan 

 
Begin november werd ik verrast met de bloemengroet , een 

meelevend gebaar van uit de Martinus gemeenschap !! Een fleurig, 

kleurrijk boeket  ,heel mooi ! 

(Wel wat laat, maar) alsnog mijn oprechte dank daarvoor. 

Vriendelijke groet Gerda Glas –Couenberg 
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Een parochiehart voor de 

vrachtwagenchauffeurs 

 

 
  
Afgelopen woensdagavond hebben Renee Hoes en Anita Petten 

vele vrachtwagenchauffeurs verrast bij Chauffeurscafé de Tweede 

Steeg. Dit chauffeurscafé ligt aan de rand van Amersfoort nabij het 

industrieterrein de Wieken. Het wordt al 50 jaar gerund door 

Margreet van Hamersveld en dat doet zij samen met vele collega’s.  

Renee en Anita hebben dit chauffeurscafé bezocht om hen in deze 

coronatijd een hart onder de riem te steken, want door corona zijn zij 

gevangen in hun wagen om hun 'Eten met bord op hun schoot’ te 

doen. Dit was recentelijk te zien in het actualiteitenprogramma 

Nieuwsuur. Dit bracht een actieve parochiaan uit de 

geloofsgemeenschap Sint Martinus op het idee om hier binnen onze 

parochie daar aandacht voor te vragen. Het greep hem aan dat deze 

mensen die transport en logistiek Nederland zo in de lucht houden 

dit moeten mee maken. Zij kunnen door de huidige corona amper 

medechauffeurs spreken en hebben ook de nodige moeilijkheden 

om b.v. koffie onderweg te drinken. In het chauffeurscafé de Tweede 

Steeg hebben zij oog daarvoor. Het was voor onze parochie de 

mogelijkheid om de aanwezige 80 chauffeurs en medewerkers te 
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verrassen met een warm hart, waarop een tekst stond en ons logo 

van de parochie. Daarbij kregen zij een zakje hartjes van Anita 

Petten en Renee Hoes, waar zij onderweg op de weg van kunnen 

genieten. Dit was bedoeld om hun een hart onder de riem te steken. 

Het volledige verhaal is te lezen op onze 

site: https://katholiekamersfoort.nl/een-parochiehart-voor-de-

vrachtwagenchauffeurs/ 

En op de site van AD Amersfoortse Courant is ook videoverslag te 

zien. 

 

  
  

 

Op pelgrimage met het Mirakelteken 

(Slotaflevering) 

  

  
 

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 

https://katholiekamersfoort.nl/een-parochiehart-voor-de-vrachtwagenchauffeurs/
https://katholiekamersfoort.nl/een-parochiehart-voor-de-vrachtwagenchauffeurs/
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pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op 

pelgrimage voor bijzondere ontmoetingen. 

Sinds 28 augustus 2020 was dit Mirakelteken van onze stad op 

pelgrimage naar alle geloofsgemeenschappen in onze parochie. Het 

doel van deze pelgrimage was om onze medeparochiaan te leren 

kennen. Maar ook om te laten zien wat hun eigen kerk voor hen 

betekent. Ook was te horen en zien we wat de verandering naar een 

nieuw eucharistisch centrum met hen doet. 

 

 
 

Het pelgrimsteken is inmiddels aangekomen op de laatste locatie. 

Ria Sweers heeft deze gebracht naar de Sint Martinuskerk. Aldaar 

heeft zij dit aan Brigitte Duijvesteijn gegeven. Brigitte kreeg dit 

pelgrimsteken, omdat zij nauw betrokken is bij de werkgroep 

familievieringen in de Geloofsgemeenschap Sint Martinus. Na het 

ontvangen van dit pelgrimsteken vertelt zij o.a. het volgende: “. Ik 

hoop daarom dat alle parochianen van deze kerk ook de Sint 



10 

 

Martinuskerk een  mooie en warme kerk vinden.“ Hierna werd dit 

teken gezegend door Pastoor Joachim Skiba, waarna Locatieraad-

voorzitter:  Han van Schagen het teken ontving. Deze laatste 

reportage is te zien op de site: https://katholiekamersfoort.nl 

  

Oecumenisch Driekoningen vieren 

 

Kinderen brengen licht en zegen in het spoor van Caspar, Melchior 

en Balthazar 

 

Elk jaar op 6 januari vertrekken groepjes kinderen, waarvan telkens 

drie kinderen gekleed zijn als koningen, uit Het Brandpunt. Zij 

hebben een ster bij zich en gaan daarmee langs huizen van mensen 

die zich hebben opgegeven. Ze zegenen die huizen met de zegen 

van het Kerstkind. Alleen kinderen kunnen die zegen doorgeven. De 

preventiemaatregelen maken elk vooruitkijken onzeker, maar als het 

mogelijk is, willen we ook op 6 januari 2021 weer de kerstzegen 

verspreiden. Wie zijn huis opgeeft, krijgt (als er genoeg koningen 

zijn) op 6 januari tussen 18.00u. en 19.15u. bezoek van de kinderen, 

die een lied zingen en een zegenspreuk boven of naast de deur 

schrijven. Wie het al eerder meemaakte, beschreef het als een 

ontroerend moment: even word je huis aangeraakt door het licht van 

kerst. 

Het feest is in Amersfoort een oecumenisch feest; de krijtjes 

waarmee de kinderen de zegen opschrijven, zijn gezegend door de 

pastoor van Amersfoort.  

 

Tijdige opgave voor deze activiteit, zowel van kinderen als van 

huizen, is heel belangrijk. De activiteit vraagt namelijk een stevige 

planning en organisatie. Opgave kan via www.Zindex033.nl, waar je 

ook uitgebreide informatie kunt vinden 

(https://www.zindex033.nl/eventer/driekoningen-vieren-in-de-

oecumene/edate/2021-01-06/).   

 

https://katholiekamersfoort.nl/
https://www.zindex033.nl/eventer/driekoningen-vieren-in-de-oecumene/edate/2021-01-06/
https://www.zindex033.nl/eventer/driekoningen-vieren-in-de-oecumene/edate/2021-01-06/
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Het programma begint in Het Brandpunt stipt om 17.00u. met een 

hele korte kinderviering, waar naast de kinderen zelf ook 

volwassenen en andere belangstellenden welkom zijn om aan te 

sluiten. Opgave voor de viering is nodig vanwege de 

preventiemaatregelen. Kinderen kunnen vanaf circa 19.15u. weer 

worden opgehaald in Het Brandpunt.  
 
 

 
 
 

Adventsactie 2020 

Steun voor moeder en kind 

 

Miljoenen vrouwen en kinderen lijden honger. Het is een vicieuze 

cirkel: armoede, ondervoeding, ziektes, weinig opleiding en weer 

armoede. 

Adventsactie steunt projecten die er voor zorgen dat gezinnen zelf 

groente, granen en fruit verbouwen en daarmee die vicieuze cirkel 

doorbreken. 
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Voorbeelden van zulke projecten zijn:  

 

- Opzetten kleine landbouwbedrijven op de West Bank 

 
 

In Jenin, een gebied op de West Bank is veel werkloosheid en dus 

voedselonzekerheid. 

Dit project van Caritas Jeruzalem wil arme boerenfamilies 

ondersteunen bij het opzetten van kleine duurzame 

landbouwbedrijfjes zodat ouders beter voor hun gezin kunnen 

zorgen. 

 

Minder schooluitval door voedselzekerheid 

Door overstromingen en periodes van droogte gaan maïsoogsten in 

Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen van alleenstaande 

moeders leidt gebrek aan eten tot schooluitval, vooral van meisjes. 

Met steun van Adventsactie krijgen deze gezinnen hulp zodat er 

voldoende eten op tafel komt. 
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Bij dit Martinusbericht zit een Adventszakje. Hierin kunt u uw 

bijdrage doen en een volgende keer het zakje meenemen naar de 

kerk en in de collectemand deponeren.  

Ook kunt u met een machtiging voor een eenmalige of periodieke 

donatie de Adventsactie steunen. 

Dat kunt u op het zakje lezen. 

 

Bovendien is het mogelijk een bijdrage te storten op NL89INGB 065 

310 0000 t.n.v. Adventsactie o.v.v. Steun voor moeder en kind. 

 

Hartelijk dank! 

 

Amnesty International week Write for Rights 
 

Deze wereldwijde beweging voert in meer dan 

150 landen actie voor gerechtigheid, vrijheid, 

menselijke waardigheid en gelijkheid. Het werk 

van Amnesty beschermt en versterkt mensen – 

van het afschaffen van de doodstraf tot het 

opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en 

van het beschermen van de rechten van 

migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen 

politiek geweld en vervolging. 

 

De jaarlijkse actie ‘Write for Rights’ gaat vanwege corona digitaal. Je 

kan op die manier toch weer meedoen om te protesteren tegen het 

onrecht dat mensen wordt aangedaan. Via de website onderteken je 

heel eenvoudig een protestbrief. Op de link https://www.amnesty.nl/ 

vind je alle informatie. Doe het! Jij maakt voor een ander het 

verschil. Voor jou is het nog geen kwartiertje werk, voor een 

gevangene verander je zijn of haar hele leven.  

 

En natuurlijk kan je Amnesty financieel ondersteunen en via de 

webshop producten en kerstkaarten kopen. 

https://webshop.amnesty.nl/ 

https://www.amnesty.nl/
https://webshop.amnesty.nl/
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DOOPVIERING  
Zondag 13 december wordt Lucas Emmanuël Groot om 14.00 uur 

gedoopt in de Martinuskerk. 

De vorige doopdatum is niet doorgegaan daar Lucas toen ziek was. 

 
EXTRA DEURCOLLECTE   
28 november tot en met 20 december   Bisschoppelijke Adventsactie 

 
 
Opbrengsten collecten week 45 tot en met 48: 
  

 2 november Allerzielen viering, t.b.v. eigen gemeenschap € 135,60 

  6 november Seniorenviering, t.b.v. eigen gemeenschap    €   25,00 

  8 november t.b.v. van Martinus geloofsgemeenschap    € 105,60 

15 november t.b.v. van Martinus geloofsgemeenschap     €   85,46 

22 november t.b.v. van Martinus geloofsgemeenschap    € 102,15 

28 november Voor Adventsactie en eigen gemeenschap    €   85,15 

29 november Voor Adventsactie en eigen gemeenschap    €   90,70 

30 november   Verkoop boekjes 7 sacramenten     €   20,00 

 

Dit is buiten de collectenopbrengst van koffiegeld en kaarsengeld en 

overige diensten. 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 6 december 2020 

Misintentie: 

 Tom Dunselman; 

 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

 Jeroen van Ophoven. 

 

Zondag 13 december 2020 

Jaargedachtenis: 

 Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar; 

 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies. 
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Misintentie: 

 Antonius Gerbrand Eggenkamp; 

 Annie Kok - Houdijk; 

 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 

de Grootevheen. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 50    week 52 
  
Zondag 6 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

2de  zondag van Advent. 

 

Dinsdag 8 december om 19.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Maria Onbevelkt Ontvangenis. 

 

Week 51 

 

Zondag 13 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

3de zondag van Advent. 

Zondag 20 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor R. 

Vonhogen; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

4de zondag van Advent. 

 

Donderdag 24 december om 

18.00 uur 

Familie-Gebedsviering; 

Diaken F. Sieraal en werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St.Maarten; 

Kerstavond voor het gezin. 

 

 

 

 

Donderdag 24 december om 

22.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Kerstnachtviering. 
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Vrijdag 18 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

Vrijdag 25 december om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: St. Martinuskoor; 

Eerst Kerstdag. 

 

Zaterdag 26 december om 

11.00 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. Meneses 

en Diaken F. Sieraal; 

Zang: 2Gether; 

Viering voor verstandelijk 

beperkten. 

 

 

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 20 december 2020. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 17 december 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/

