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Vieringen zonder kerkgangers
In overleg met de leden van Locatieraad, Pastoraatsgroep en
werkgroep Coronamaatregelen hebben wij een moeilijk, maar wel
overwogen besluit genomen om in ieder geval gedurende de
lockdown - periode tot en met 19 januari alleen online kerkvieringen
zonder kerkgangers te houden.
Wij constateren dat vieringen met kerkgangers in deze periode,
waarin de kans op besmetting nog steeds heel groot is, en
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misschien alleen nog maar toeneemt, niet meer verantwoord door
ons kunnen worden georganiseerd. Dit ondanks de goed
geïnstrueerde vrijwilligers. Hiervan heeft een aantal duidelijk
aangegeven een onveilig gevoel te hebben bij de inzet rondom een
viering zoals wij deze in de afgelopen periode hebben
georganiseerd.
Wij hopen door de verminderde contacten ook een steentje bij te
dragen aan het terugdringen van het zorgelijk aantal besmettingen,
de fors toegenomen ziekenhuisopnames en het borgen van de
reguliere zorg in ons land.
Gelukkig heeft de Sint Martinus nu ook de mogelijkheid om online
vieringen te houden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze
online- vieringen zo goed mogelijk te verzorgen.
(zie verder in deze extra editie van het Martinusbericht hoe u de
online vieringen kan bekijken en welke vieringen online zullen
worden uitgezonden de komende periode)
Uitvaartvieringen, waarvan de organisatie bij de
begrafenisondernemer ligt, gaan door met in achtneming van de
maatregelen van het Bisdom.
Wij realiseren dat dit besluit om uitsluitend online-vieringen te
houden in de Martinus, verder gaat dan het advies van het Bisdom.
Wij menen dat we uit verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid
nu een pas op de plaats moeten maken; dat doet pijn en valt ons
zwaar. Deze verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid overstijgt
echter het samenkomen.
Wij troosten ons met de gedachte dat God er is, ook als wij niet
samenkomen.
Op het eind van het bewogen jaar hadden wij u liever een andere
mededeling willen doen, maar helaas.
In het vertrouwen dat de komst van het Kerstkind ons hoop en
kracht zal geven voor het komende jaar, wens ik u een goede
jaarwisseling en een zalig Nieuwjaar toe.
Namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Han van Schagen
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Bericht van het Parochiebestuur
Beste Voorzitter van de locatieraden, pastoraatsgroepen en
contactpersoon van het Brandpunt,
Hierbij informeer ik jullie over een nieuwe ontwikkeling binnen onze
parochie. Pastor Roderick heeft aangegeven zich met ingang van
het nieuwe jaar volledig te willen richten op zijn werk als
mediapriester. Hij kan zich dan volledig wijden aan
televisieprogramma’s, social- mediaoptredens en de internationale ,
internationale internet-vieringen, waarin hij voorgaat. Dit betekent
dat hij vanaf 1 januari niet meer formeel verbonden is aan de
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, waar hij als assistent bij
kerkelijke vieringen het pastoraal team ondersteunde. In de
afgelopen jaren heeft Roderick zich door zijn mediaoptredens
ontwikkeld tot een van de bekendste Rooms-Katholieke priesters in
Nederland. De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort was
hiervoor een logische uitvalsbasis. Jarenlang opereerde het
Omroeppastoraat van de KRO vanuit de St. Franciscus
Xaveriuskerk in Amersfoort. De parochie heeft dus een rijk
mediaverleden. Pastor Roderick en de parochie zijn in overleg over
praktische zaken zoals het gebruik van de St. Josephkerk en pastorie voor zijn mediawerk. Het bestuur bedankt pastor Roderick
voor zijn inzet voor onze parochie en wenst hem veel succes met
zijn werk als mediapriester. Het bericht over het vertrek van
Roderick staat inmiddels op de website.
Ik wens jullie een Gezegend 2021. Blijf gezond!
Met vriendelijke groet, Renée Hoes,
secretaris parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
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Alle vieringen in de Sint Martinus zijn live te
volgen via KerkTV
Onderstaande handleiding neemt u stap voor stap mee hoe u de
vieringen van de Sint Martinus kunt bekijken op uw computer,
telefoon of tablet.
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 op “Kijken”. Nu kunt u de viering via
de computer meekijken. Zet dus wel het geluid van de computer
aan!!!
Achteraf kunt u de viering ook nog eens bekijken of zelfs opslaan op
uw computer zodat u deze kunt bewaren. Klik hiervoor op “opslaan”.

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
Klik op “Beeld”
Nu kunt u de viering live bekijken
Wel even het geluid van uw mobiel of tablet aanzetten.
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VIERINGEN
De volgende vieringen kunt u tijdens de lockdown periode online
meevieren op www.kerkomroep.nl Een paar minuten voor aanvang
van de viering wordt de viering zichtbaar.
Week 53

Week 2

Donderdag 31 december om
19.00 uur (online)
Gebedsviering;
Voorganger: J. van Pampus en
M. Bierhaus;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
Oecumenische viering.

Zondag 10 januari om 09.00
uur (online)
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Sint Martinuskoor;
Doop van de Heer.

Vrijdag 1 januari om 11.00 uur
(online)
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Zang: Sint- Martinuskoor;
H. Maria Moeder van God.

Vrijdag 15 januari om 09.00 uur
(online)
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.Meneses
Seniorenviering

Week 1

Week 3

Zondag 3 januari om 09.00 uur
(online)
Eucharistieviering;
Voorganger: nog onbekend;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
Openbaring des Heren /
Epifanie.

Zondag 17 januari om 09.00
uur (online)
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.Meneses;
Zang: Parochiekoor Hoogland.
De Lauden op
donderdagochtend om 09.00
uur in De Kapel komen
voorlopig te vervallen.
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