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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
  Nr 2    24 januari tot en met 6 februari 2021 

 
 

 
MEDEDELINGEN 

 

Actie Kerkbalans: nu we misschien niet 

aanbellen 
 
Ook de Actie Kerkbalans verloopt anders dan u in voorgaande jaren 

bent gewend. Er is gekozen om dit jaar vanwege corona de envelop 

door de brievenbus te doen en niet aan te bellen. Misschien heeft u 

hem deze week al ontvangen. Het gevolg is dat het persoonlijk 

afgeven, dat in onze geloofsgemeenschap op grote schaal 

gebeurde, mogelijk niet zal plaatsvinden en daarmee er ook geen 

ontmoetingsmoment zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

De financiële steun aan onze parochie is uitermate belangrijk om de 

kosten te dekken, maar óók de vraag hoe wij de verbondenheid met 

elkaar kunnen behouden. Even aandacht voor elkaar! Verderop in 

dit Martinusbericht vindt u meerdere mogelijkheden daartoe 

waarvoor ik u van harte wil uitnodigen. 

De Actie Kerkbalans, dit jaar met het thema ‘Geef vandaag voor de 

kerk van morgen’, doet een beroep op uw gulle financiële steun. 

Dank voor uw bijdrage! 

Han van Schagen 

 
 

Kardinaal Eijk tekent decreet tot onttrekking 

aan de goddelijke eredienst van Heilig 
Kruiskerk 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte parochianen, 

 

Met gemengde gevoelens delen wij u mede dat op 14 januari 2021 

aartsbisschop W.J. Kardinaal Eijk het Decreet heeft betekend tot 

onttrekking van de Heilig Kruiskerk aan de goddelijke eredienst per 

31 maart 2021. 

Per die datum verliezen de in de Heilig Kruiskerk achterblijvende 

altaren, zowel vast als verplaatsbare, hun wijding of zegening. 

 

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit 

decreet, dat wil zeggen tot 25 januari 2021, kan overeenkomstig 

canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan 

Kardinaal Eijk een verzoek om verbetering of herziening van dit 

decreet worden gedaan.  
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De laatste Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk is gepland op 21 

maart 2021. De verhuur van de kerk gaat in op 1 april 2021. 

 

Het parochiebestuur heeft de opdracht om ervoor zorgen dat de 

kerkinventaris wordt veilig gesteld volgens de procedures van het 

bisdom. Het is de intentie om waar mogelijk de inventaris uit de 

Heilig Kruiskerk een herbestemming te geven in één van de kerken 

van onze parochie. Het transitieteam zal hier samen met de locaties 

naar kijken en een voorstel voor het parochiebestuur uitwerken. 

 

Wij snappen dat het voor velen van u een triest bericht is. Wij hopen 

en bidden dat wij in deze tijd samen met u op een respectvolle en 

waardige manier afscheid kunnen nemen van de Heilig Kruiskerk.      

 

Het parochiebestuur 

 

 

Sint-Martinuskerk, tot nader order, tijdens 

vieringen gesloten 

 

Het is nog niet bij ieder bekend dat de St. Martinuskerk, tot nader 

orde, tijdens vieringen gesloten is voor bezoekers. 

Alles is online te volgen. Er hoeft dus niet gereserveerd te worden bij 

de gastvrouwen. 

Op de site van O.L.V.A is te lezen welke kerken voor bezoekers 

gesloten zijn. Dat zijn momenteel de St. Joseph, de St. Martinus en 

de SFX. 

Er is ook een vraag van het secretariaat om voor informatie over de 

vieringen en eventuele reserveringen alleen te bellen met de 

betreffende secretariaten. De telefoonnummers zijn te vinden op de 

achterkant van het Mirakel. Voor de Sint Martinus kan gebeld 

worden naar de gastvrouwen en alleen met het telefoonnummer  

033 – 4801223, op dit moment alleen op maandag-, woensdag- en 

vrijdagmorgen. 
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Ook de seniorenviering op 5 februari zal weer 

alleen online te volgen zijn. 

 

 

Vormselviering op 24 januari is uitgesteld. 
 
Op 24 januari is er een Eucharistieviering om 9:00 uur in plaats van 

de eerder gepubliceerde vormselviering om 11:00 uur. De 

vormselviering is wegens de Corona uitgesteld. U kunt de 

Eucharistieviering om 9:00 uur online volgen.  

 

Wist u dat 

-  Pastor Roderick Vonhögen vanaf 1 januari al zijn tijd aan zijn   

   mediawerk zal besteden 

-  wij zijn creatieve preken dus helaas zullen moeten missen  

-  Josephine van Pampus op 1 januari 12,5 jaar in dienst was  

de parochie Onze Lieve Vrouw 

-  de moeder van pastoor Skiba is overleden en de pastoor 

afgereisd is naar Polen  

-  de vieringen waarin de pastoor zou voorgaan, worden 

   waargenomen door leden van de bisdomstaf 

-  het vormsel vanwege corona is uitgesteld 

-  we op Aswoensdag as op het hoofd zullen strooien om 

contact te vermijden 

-  ook anderen dan priesters en diakenen met toestemming van 

depastoor weer as op mogen leggen 

-   voor de digitale vastenkalender kan bij 

sarot@marthamaria.nl  

 

 

 

 

 

mailto:sarot@marthamaria.nl
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Live beelden vanuit de Sint- Martinuskerk 
 

Sinds enige tijd worden vanuit onze kerk TV- beelden aangeboden. 

Deze beelden zijn te ontvangen via internet 

 

- Laptop/PC  via WWW.KERKOMROEP.NL 

- Tablet/ipad/smartphone via de app “KERKOMROEP” 

 

Er is gebleken dat er behoefte is om deze beelden op de TV 

beschikbaar te maken. Het is namelijk prettiger om via de TV te 

kijken dan op een klein scherm.  Deze mogelijkheid bestaat ook.  

Hiervoor is door de organisatie die de beelden uitzendt een 

mediabox ontwikkeld. Dit kastje wordt aangesloten op je TV. Er is 

alleen een internetaansluiting voor nodig. 

 

Dit kastje is standaard zo ingericht dat bij aanzetten dit automatisch 

opstart en indien er een uitzending vanuit de kerk is, de beelden op 

uw TV te zien zijn. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Mocht u dit willen uitproberen, dan bieden we vanuit de Sint 

Martinus deze mogelijkheid. 

Neem hiervoor contact op met Gerard van Wee tel 033-4805275, e-

mail gerard@van-wee.nl. 

Kosten van de mediabox zijn 60 Euro als u na het proberen besluit 

deze aan te schaffen. 

 

Gerard van Wee       Koster Sint Martinus 

 

 

Doe je ook mee? 

 

Misschien heb je er al van gehoord. Er 

is in korte tijd een enorme actie op touw 

gezet om tijdens de wintermaanden van 

deze coronaperiode Amersfoorters van 

70+ een hart onder de riem te steken. 

Het initiatief voor deze actie komt van 

Indebuurt033, de Diaconie Protestantse 

Gemeente Amersfoort en Buurtkamer 

Binnenstad. Inmiddels doen nog veel 

meer organisaties en buurtverenigingen 

mee. Ook de gemeente Amersfoort ondersteunt de actie met een 

financiële bijdrage voor de attentietasjes.  

 

Burgemeester Lucas Bolsius startte met de actie op 10 december en 

gaf het eerste tasje aan een binnenstadbewoonster. 

 

 

 

 

mailto:gerard@van-wee.nl
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Verschillende vrijwilligers gingen en gaan deze winterperiode langs 

de deur bij 4.000 inwoners. Zij bellen aan met de vraag: hoe gaat het 

met u? En bieden een attentietasje met daarin een Amersfoorts 

ganzenbordspel, een kaars, wat lekkers en informatie over hulp en 

activiteiten in de wijk. Ook vragen ze of iemand nog hulp nodig heeft. 

Hiermee willen we mensen een hart onder de riem steken en 

hulpvragen signaleren en opvangen. De informatiewinkels van 

Indebuurt033 zullen de vragen oppakken. 

 

Er komen vele mooie reacties van bewoners en vrijwilligers. We 

beginnen in Hoogland half februari met uitdelen van 200 tasjes. Ook 

jongeren worden uitgenodigd! 

Doe ook mee en breng een aantal tasjes in je eigen buurt! Voor 

aanmelden stuur dan een mail vóór 1 februari naar: 

Tanja.Moesbergen@indebuurt033.nl 

 

Vermeld hierbij je naam en in welke wijk je mee wilt doen met 

deze actie. Je krijgt dan van tevoren uitleg over hoe precies het 

voordeurbezoekje werkt. 

mailto:Tanja.Moesbergen@indebuurt033.nl
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Stap voor stap, opnieuw leren leven na Corona 

 

In augustus 2020 verscheen dit 

paperback boekje en het heeft 64 

pagina's. Recentelijk wees een 

parochiaan ons op dit boekje. Het is 

geschreven door Marinus van den 

Berg. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk 

verzorger in Antonius IJsselmonde te 

Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij 

het regionaal palliatief centrum 

Cadenza te Rotterdam.  

Marinus gaat nooit met pensioen en 

blijft altijd luisteren. Dat is zijn grootste 

talent. Daarom wordt hij midden in de 

coronatijd gevraagd om geestelijk 

verzorger te worden in een revalidatiecentrum. Daar luistert hij naar 

de verhalen van mensen die op de Intensive Care in coma hebben 

gelegen en weer helemaal opnieuw moeten leren leven. Het gaat 

vooral om vijftigers en zestigers, midden in een drukke baan. Van 

het ene op het andere moment komt hun leven tot stilstand en staat 

hun wereld op de kop. Met alle gevolgen van dien. Dromen, 

nachtmerries, slapeloosheid, huilbuien, paniekaanvallen, totale 

uitputting. Marinus van den Berg maakt het allemaal mee, luistert 

vooral en probeert samen met de patiënten betekenis te geven aan 

hun ervaringen. Stap voor stap proberen ze opnieuw te leren leven, 

een adembenemende zoektocht, door de ogen van deze 73-jarige 

nestor van de geestelijke verzorging. Als ergens duidelijk wordt wat 

het coronavirus aanricht, dan is het in de aangrijpende en 

persoonlijke verhalen van Marinus van den Berg. Een boek dat 

ontroert en ook hoop geeft. De prijs van dit boekje is € 9,95. En je 

kunt dit bestellen bij Bruna Hoogland, door een email te zenden 

naar: bruna8782@brunawinkel.nl De medewerkers zullen dan zorg 

dragen dat u dit boekje thuis bezorgd krijgt. 

mailto:bruna8782@brunawinkel.nl
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En wat ook mooi is dat u hiermee ook hen helpt. Lees daar meer 

over op een speciale 

website: https://www.hebban.nl/steunjeboekhandel 

 
 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
 

Gebed voor Nieuwland 

  
Door de verlenging van de lockdown valt er op 7 februari opnieuw 

een Herbergviering uit. We missen daarmee opnieuw een moment 

van ontmoeting en gebed, dat ons verbindt met God en met elkaar. 

Juist nu de coronacrisis een extra inspanning van ons vraagt, 

hebben we die verbinding nodig. 

Als we niet kunnen , kunnen we altijd nog bidden, en dat kunnen we 

ook samen doen. Daarom wil ik voorgaan in een Gebed voor 

Nieuwland dat ik op Youtube ga plaatsen en wil ik Nieuwlanders (en 

wie dat wil) vragen met mij mee te bidden. 

Hoe kun je meedoen: 

- geef me door waarvoor of voor wie jij wilt bidden. Dat kan via e-

mail (a.walsma@protestantsekerk.nl) of Whatsapp (06-239 73 284). 

Je kunt je intentie ook inspreken en via Whatsapp versturen. 

Probeer het bij één of twee zinnen te houden 

- stuur (met je gebedsintentie) een foto mee van Nieuwland. Vanaf je 

stoep of je balkon, van je buurtje of tijdens je wandeling met de 

hond. Of zomaar een foto van een stukje Nieuwland dat je dierbaar 

is. 

Als je mee wilt doen, stuur dan je bijdrage voor 29 januari a.s in. 

https://www.hebban.nl/steunjeboekhandel
http://zindex033.nl/
mailto:a.walsma@protestantsekerk.nl
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Ik maak een filmpje waarin hopelijk alle bijdragen opgenomen 

kunnen worden. Op 7 februari zet ik het online en kun je het bekijken 

en meebidden. De link zet ik in de nieuwsbrieven. 

Hartelijke groeten, 

Anna Walsma 

 
 

Dag van het Jodendom 

 

Dinsdag 2 februari 2021   20.00-21.30 uur 

Via Zoomverbinding 

Inleider: Prof. Dr. M.J.H.M. Poorthuis hoogleraar Interreligieuze 

Dialoog aan de Tilburgse School van Theologie. 

Over de verhouding tussen kerk en synagoge. 

Info         : www.sccamersfoort.nl 
 
Opgave  : secretariaatscc@gmail.com 
 
Bijdrage:  5 euro op NL31 RABO 0357 4808 72 tnv PMM Jacobs 
en/of CP Scholten 

 

 

OVERLEDEN 
Op 16 januari is op 96- jarige leeftijd overleden de heer Wilhelmus 

van de Hoef. Hij woonde bij de Kolkrijst aan de Zevenhuizerstraat 

151 in Hoogland. 

Zijn uitvaart is vrijdag 22 januari om 11.00 uur in de Sint 

Martinuskerk. Aansluitend zal zijn begrafenis plaatsvinden op ons 

kerkhof de Langenoord. 

 
EXTRA DEURCOLLECTE  
16 tot en met 31 januari                                  Actie Kerkbalans  

about:blank
about:blank


11 

 

GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 

Zondag 24  januari 2021 
Misintentie: 
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Theodorus Hilhorst uit Canada. 

 
Zondag 31  januari 2021 

Jaargedachtenis: 

Simon van de Grootevheen en Bertha van de Grootevheen - Roest; 

Truus van den Hoven - Voorburg. 

 
 

Misintentie: 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Cecilia van Dijk - van Dijk; Jan Emond 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;  

Ben van de Grootevheen; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 

Antoon van den Hoven; 

Annie Kok - Houdijk; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk. 
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KOMENDE 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 4    week 5 

  

Zondag 24 januari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Kardinaal W.J. Eijk; 

Zang: Henricus dameskoor 

 

Week 6 

 

Zondag 7 februari om 09.00 

uur  

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

Zondag 31 januari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering: 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

 

 

 

Vrijdag 5 februari om 09.00 

uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

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 7 februari. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 4 februari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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/

