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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 
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          Nr 3       7 tot en met 20 februari 2021 
 

 

 

Actie kerkbalans pag. 13 
 
 

 

Collecte voor de Sint-Martinuskerk  pag. 14 
 
 

Als het kan, ….weer vieringen met kerkgangers 

 
In de strenge lockdown- periode hadden wij, Locatieraad, 

Pastoraatsgroep en werkgroep Coronamaatregelen besloten 

alleen online vieringen zonder publiek te houden vanwege de 

veiligheid en gezondheid van parochianen en vrijwilligers. Ook 

de opkomst van de verschillende varianten van COVID-19 

hebben bijgedragen om dit besluit voor de Sint Martinus te 

nemen. 

Pastoor Skiba heeft regelmatig rechtstreeks contact met het 

bisdom om de actuele situatie te bespreken. Hij heeft ons 

gevraagd om na te gaan of het mogelijk is om weer vieringen 

mét publiek te houden. Mede omdat de Sint Martinuskerk het 

Eucharistisch Centrum voor heel de parochie is. Daarbij heeft 
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pastoor Skiba heel nadrukkelijk gezegd dat niemand, 

parochiaan en/of vrijwilliger, zich verplicht moet voelen om bij 

een viering aanwezig te zijn. Bij een tekort aan vrijwilligers, met 

als gevolg dat een viering niet verantwoord georganiseerd kan 

worden, zal de aanwezigheid van kerkgangers ook niet mogelijk 

zijn. 

Wij hebben binnen onze geloofsgemeenschap geïnventariseerd 

of er voldoende vrijwilligers ingezet kunnen worden bij een 

viering op zowel liturgisch als organisatorisch vlak. 

Daarnaast is ook gekeken welke aanvullende 

veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden om het nog 

veiliger te maken voor parochianen en vrijwilligers. 

Met de resultaten van de inventarisatie en de aanvullende 

maatregelen zal er weer voorzichtig gestart worden met de 

zondagsvieringen mét publiek. 

Belangrijk is dat de nu al geldende maatregelen, zoals u al 

gewend was, strikt nageleefd worden: 

 Aanmelden voor een viering; 

 Handen desinfecteren; 

 Voldoende afstand houden; 

 Mondkapje dragen bij binnenkomst totdat u op uw plek zit, die u 

wordt aangewezen. Liefst alleen afdoen bij het ontvangen van 

H. Communie; 

 Niet zingen, geen gesprek aangaan met mede kerkgangers. 

 

Wel zal er een grotere afstand, 3 meter, tussen kerkgangers 

door de BHV’ers/coördinatoren gehanteerd worden. En er 

zullen spatschermen aangeschaft worden voor extra veiligheid 

van u en de vrijwilliger. 

Vanaf zondag 7 februari zou het dan weer mogelijk zijn om de 

viering bij te wonen nadat u een plaats hebt kunnen reserveren 

via de site www.katholiekamersfoort.nl of u zich heeft 

aangemeld via de gastvrouwen op maandag, woensdag en 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
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vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 033-

4801223 

Uiteraard blijft het mogelijk om verbonden te zijn door de online 

vieringen (gelijktijdig of op een later tijdstip), die te bekijken zijn 

via www.kerkomroep.nl 

Hartelijke groet,  

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

In het vorige bericht, de gedrukte versie, stond vermeld dat de 
Sint Josephkerk gesloten zou zijn. Deze kerk is echter wel, naast 
de Sint Ansfriduskerk en nu ook de Sint- Martinuskerk, op 
zondag toegankelijk voor onze parochianen.  
Vooraf reserveren graag !  
 

Kardinaal Eijk op bezoek in Sint-

Martinuskerk 

  

Zondag 24 januari j.l. 

heeft Kardinaal Eijk  de 

eucharistie gevierd in het 

eucharistisch centrum 

van onze parochie. Op 

deze zondag werd ook 

het einde gevierd van de 

Bidweek Eenheid van de 

Christenen. Na afloop 

spraken we de Kardinaal, 

geheel coronaproef, in de Pastoor Pieckzaal over een aantal 

actuele zaken. Het interview eindigde met het onderstaande 

gebed voor alle parochianen. 

 

Goede God, deze parochie is toegewijd aan de moeder van uw 

Zoon. 

Geef dat deze parochie, onder de voorspraak van Maria, een 

http://www.kerkomroep.nl/
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levende geloofsgemeenschap mag zijn. 

Waar de blijde boodschap met vuur en  verve, met overtuiging 

wordt uitgedragen. 

Waar mensen tot u worden gebracht en deel kunnen gaan 

uitmaken van het rijk Gods. 

Geef dat deze Parochie een centrum mag zijn waar het geloof 

in u bloeit, waar de mensen de moed en kracht vinden om 

Jezus een heel leven na te volgen. 

Dit op voorspraak van Maria vragen wij u dat, 

door dezelfde Christus onze Heer, Amen. 

 

Het gehele interview is te lezen op de site van katholiek 

Amersfoort. Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/kardinaal-

eijk-op-bezoek-in-de-sint-martinus/ 

 

Palmtakjes voor Aswoensdag 

 

Op Aswoensdag 17 februari starten we de 40- dagentijd op weg 

naar Pasen. Er is dan zowel om 10.00 uur als om 19.00 uur een 

Eucharistieviering in de Sint -Martinuskerk, waarin u 

coronaproof het askruisje kunt halen. Voor deze vieringen dient 

u vooraf een plaats te reserveren via de gastvrouwen of online. 

In de week van vrijdag 5 februari t/m dinsdag 13 februari kunt u 

palmtakjes inleveren in de mand in de Mariakapel. Tijdens de 

vieringen op Aswoensdag zullen de palmtakjes worden 

verbrand en wordt de as gewijd voor het askruisje. 

 

Kunnen we het gesprek weer op gang 

brengen? 

 

Corona maakt onze wereld kleiner. Bij elke nieuwe maatregel 

lijkt het alsof we minder contact kunnen maken met elkaar. Het 

leven wordt schraler. 

https://katholiekamersfoort.nl/kardinaal-eijk-op-bezoek-in-de-sint-martinus/
https://katholiekamersfoort.nl/kardinaal-eijk-op-bezoek-in-de-sint-martinus/
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Het is begrijpelijk dat dat je hierover zorgen hebt of niet lekker in 

je vel zit. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar het moment waarop 

er weer ruimte ontstaat om elkaar spontaan te ontmoeten en 

een arm om elkaar heen te slaan. 

Gelukkig zijn er veel mooie initiatieven om deze bijzondere tijd 

door te komen. Hoe bemoedigend en hoopvol is dat in een tijd 

waarin gesprekken verstommen en we elkaar kwijt lijken te 

raken? 

Eén van deze suggesties willen we graag onder de aandacht 

brengen. Het idee van de gezamenlijke kranten om ‘het gesprek 

weer op gang te brengen’. 

Het idee is eenvoudig. Je meldt je aan en wordt in contact 

gebracht met iemand anders. Op zondag 14 maart ga je met 

elkaar in gesprek. Dit kan online of bijvoorbeeld wandelend, als 

dat dan hopelijk weer mag.  

Natuurlijk kun je ook op een ander moment afspreken als dat 

beter uitkomt 

Een parochiaan zei recent: “In de ontmoeting met de ander, 

word je zelf meer mens”. 

Gun jezelf en de ander die kans op ontmoeting. Het maakt het 

leven rijker en geeft kleur en glans aan je bestaan. Klik op 

bijgaande link voor meer informatie.  

https://www.ad.nl/dossier-nederland-in-gesprek/veelgestelde-

vragen-over-nederland-in-

gesprek~a2a12228/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c

om%2F 

 

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de 
jezuïeten 

 

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite 

in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start 

en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale 

retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door 

https://www.ad.nl/dossier-nederland-in-gesprek/veelgestelde-vragen-over-nederland-in-gesprek~a2a12228/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/dossier-nederland-in-gesprek/veelgestelde-vragen-over-nederland-in-gesprek~a2a12228/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/dossier-nederland-in-gesprek/veelgestelde-vragen-over-nederland-in-gesprek~a2a12228/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/dossier-nederland-in-gesprek/veelgestelde-vragen-over-nederland-in-gesprek~a2a12228/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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jezuïet Bert Daelemans. 

 

Deelnemers krijgen 

dagelijks een 

gebedsmail 

met bijbelteksten, medit

atieve vragen, citaten en 

technische gebedstips. 

Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de 

Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 

www.40dagenretraite.org. 

 

 

Doe je ook mee? 

 

De start in Hoogland en Nieuwland is iets uitgesteld, dus er is 

ook meer tijd om je aan te melden. Ook jongeren worden 

uitgenodigd! 

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

Voor aanmelden stuur dan een mail 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. 

 

 Burgemeester Lucas 

Bolsius startte met de actie 

op 10 december.  

Verschillende vrijwilligers 

gingen al langs de deur bij 

inwoners. Zij bellen aan met 

de vraag: hoe gaat het met 

http://www.40dagenretraite.org/
mailto:Tanja.Moesbergen@indebuurt033.nl
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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. 

 

Fietstocht ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ 

 

In de veertigdagentijd staan 

we stil bij het leven van Jezus. 

Hij inspireert ons en laat ons 

zien wat barmhartigheid is: de 

hongerige voeden, de dorstige 

drinken geven, de naakte 

kleden, de vreemdeling 

onderdak bieden, de zieke 

verzorgen, de gevangene 

bezoeken en de dode 

begraven. Dit worden ook wel 

de 7 werken van barmhartigheid genoemd. 

 

Nu we elkaar vanwege de Coronamaatregelen veel minder 

vaak ontmoeten in De Martinus, willen we op zondagmiddag, 21 

februari aan het begin van de 40-dagentijd elkaar op een 

alternatieve manier ontmoeten. Samen met het Brandpunt en 

De Inham hebben we een groot aantal diaconale bestemmingen 

geregeld, waar we zo mogelijk iets willen halen en iets kunnen 

brengen. Dit zijn allemaal plekken, die een relatie hebben met 

de 7 werken van barmhartigheid.  

Het idee is om tussen 12.30 en 13.30 uur per fiets in groepjes 
van 4 naar een van onderstaande locaties of personen te rijden, 
daar iemand te spreken en/of daar iets achter te laten. 
Voorbeelden hiervan zijn bloemen, narcisjes, paaseitjes, 
cake...etc. 
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Natuurlijk nemen we de coronamaatregelen in acht en vragen 

we ook om in de groepjes genoeg afstand te houden.  
Als afsluiting van de fietstocht organiseert Concordia een 

catering to go tussen 15.00 en 17.00 uur.  

Met een warme beker koffie of thee of een kop erwtensoep met 

broodje kunt u daar nog even gezellig napraten. 

Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan via de email op 

en geef dan gelijk aan welke 3 bestemmingen je het meeste 

aanspreken. Dan gaan wij ons best doen om jullie bij één 

van die drie in te delen. Ook horen we graag of je bij 

Concordia iets wilt gebruiken. In de week van 15 februari 

horen jullie dan met wie, waarheen en hoe laat je kunt 

vertrekken.  

Bestemmingen: 

- Inloophuis (de Herberg/ de Ontmoeting) met gesprek 

- Detentiecentrum Soesterberg (uitleg aan de poort) 

- Schuldhulpmaatje met uitleg  

- Verpleeghuizen  

- De mannenzaal met uitleg 

- Het Belgenmonument met uitleg 

- Nationaal kamp Amersfoort met uitleg  

- Straatpastores team met uitleg  

- Straatadvocaten 

- Wandeling door Hoogland met uitleg 

- Coelhorst 

Je kunt je opgeven bij: 

St. Martinus: ans@kruisselbrink.eu 

Het Brandpunt: Jeanine.molleman@hetbrandpunt.net 

De Inham: gerrydebruin@outlook.com 

 

Een gezamenlijk initiatief van de St. Martinus, De Inham en Het 

Brandpunt: 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen, Arjen Peeman, Gerry de Bruin, 

Jeanine Molleman en Nicoline Rodenburg 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
mailto:Jeanine.molleman@hetbrandpunt.net
mailto:gerrydebruin@outlook.com
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De PowerPoint- presentatie in de Sint- 

Martinuskerk 

 

Wekelijks wordt er een nieuwe 

PowerPoint -presentatie gemaakt voor 

de eucharistievieringen. Een aantal 

parochianen is hierbij betrokken en 

zoekt naar achtergronden en plaatjes 

die passen bij de viering van die zondag.  

Sinds zondag 31 januari j.l. zult u thuis 

de Illustraties zien van Marjet de Jong. 

Deze maakt zij voor Berne Media en 

staan op de voorkant van de 

misboekjes. Voor de zondag van 7 

februari a.s. laten we deze tekening van 

haar zien rondom het thema: Een Blijde 

Boodschap dragen. Op de site van Marjet de Jong vind u nog 

meer bijzondere tekeningen, enz. Ga 

naar: https://www.taalentekenen.nl 

 

De Miniatuuroptocht 1:11 van C.S. 

Eemschuumers 
 

Op 14 februari a.s. wordt er in Hoogland ook een 

carnavalsoptocht georganiseerd. In deze optocht zal ook iets te 

zien en te horen zijn van de Sint Martinuskerk.  

 

De klokken luiden voor het liefdevolle kloppend hart van 

Hoogland, waar Cupido is geland. 

  

Op de 6e zondag van het jaar gaan we de zondag vieren in de 

Sint Martinuskerk met als thema: Gereinigd worden. Sinds kort 

kunt u naast het geluid dit ook live meemaken met beeld. Ga 

https://www.taalentekenen.nl/
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hiervoor naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279 

 

we vieren in Hoogland ook carnaval. Deze zondag is ook 

Valentijnsdag wat elk jaar op 14 februari wordt gevierd. 

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra 

aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Maar het 

is ook de traditie dat men een bloemengroet of een kaartje 

stuurt aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder 

gesteld of verliefd is. Deze dag is tevens de 

naamdag van de Heilige Valentius (Sint 

Valentijn), uitgeroepen door Paus Gelasius I 

in 496. 

Maar wat ook liefdevol is, dat een zevental 

parochianen een miniatuurwagen hebben 

gebouwd op de schaal van 1:11. We zien  

een aantal diverse bekende elementen van 

onze geloofsgemeenschap / parochie. Deze 

wagen zal samen met vele andere wagens 

op deze dag virtueel te zien zijn. Om 13:00 

uur wordt deze optocht uitgezonden via 

diverse media. Carnavalsstichting de 

Eemschuumers komt binnenkort met een 

carnavalskrant, waarin u meer hierover kunt 

lezen. In deze krant leest u dan ook wat het 

thema: De klokken luiden voor het liefdevolle 

kloppend hart van Hoogland, waar Cupido is 

geland, inhoudt. 

  

Een aantal dagen voor aanvang van deze 45e carnavalsoptocht 

kunt u op de site van katholiek Amersfoort een filmpje zien, 

waarin al meer te zien is van deze wagen. Dit is de opmaat voor 

deze bijzondere  

optocht. Op de foto ziet u een beetje hoe de wagen er van 

boven uit ziet die gemaakt is door een 7 - tal parochianen 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279
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OVERLEDEN 
Op 26 januari is op 86 - jarige leeftijd overleden Mevrouw 

Gerarda Johanna ( Grada ) van den Heuvel - Hilhorst. 

Zij woonde aan de Oude Kerklaan 34 in Hoogland. Haar uitvaart 

was op maandag 1 februari om 10.30 uur in de Martinuskerk. 

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Langenoord.  

 
Op 29 januari is op 67- jarige leeftijd overleden Mevrouw 

Francisca Charline Gerarda Bijl - Schols. Zij woonde aan de 

Pastor Pieckweg 40 in Hoogland. 

Haar begrafenis was op vrijdag 5 februari om 16.15 uur op ons 

kerkhof de Langenoord. 

 

IN MEMORIAM   Wim van de Hoef 
 

Wim van de Hoef wordt op 19 november 1924 geboren op de 

Kolkrijst als zoon van Antje van de Burgwal en Dirk van de 

Hoef. Hij is de tweede ZOON uit een gezin van uiteindelijk 9 

kinderen, met  broers Jan en Dirk en zes zussen Ant, Riek, 

Greet, Cor, Marie en Annie.  
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Zijn vader had een kleine 

boerderij, kruidenierszaak en 

café. Het ouderlijk huis zag er 

ongeveer zo uit als de 

boerderij Langenoord (Nu 

restaurant de Gloeiende 

Gerrit) maar dan wat kleiner. 

Op zijn 15e kwam hij van 

school af en ging hij werken 

bij Rijer Koller in kader van 

burenhulp, 

omdat Rijer ziek was. 

Toen de oorlog uitbrak in 

1940 zijn Wims ouders 

geëvacueerd naar Volendam, 

maar hij is met de koeien 

naar een boerderij in Edam 

gegaan. Hij was er dus niet bij toen het ouderlijk huis werd 

platgebrand door het Nederlandse leger. Later is de boerderij 

herbouwd; op de originele plaats kwam winkel, café en 

woonhuis terug en daarnaast werd de boerderij herbouwd.  

Wim moest in de oorlogsjaren ook naar de arbeidsdienst in 

Drenthe.  In 1943 kwam hij weer thuis en in 1944 werd hij 

boerenknecht bij Jan Tondeur op de boerderij Kattenbroek, waar 

hij Jans Tondeur leerde kennen. 

Van het kopje koffie brengen op het land en de schaatsrondjes 

op de Maat kwam van het een het ander. In 1950 zijn Wim en 

Jans getrouwd. In de Sint- Martinuskerk was dat het eerste 

huwelijk dat ingezegend werd na de 2e Wereldoorlog; de kerk 

was toen nl. erg beschadigd.  

Zij kregen 7 kinderen: Theo, Nelly, Jan, Anneke, Jenny, Mariette 

en Wilma. Vervolgens kwamen er 19 kleinkinderen en 18 

achterkleinkinderen. 
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Wim werd dus kruidenier annex caféhouder. Jarenlang was hij 

bekend als 4=6 winkelier die bij klanten thuis de 

boodschappenboekjes ophaalde en later de bestelling 

bezorgde.  Het café was vooral bekend als locatie voor 

bruiloften en partijen. In 1972 werd het café verbouwd tot de 

huidige café-bar De Kolkrijst. 

In 2000 overleed zijn vrouw Jans. Ze hadden dat jaar nog op 23 

augustus hun 50- jarig huwelijksfeest kunnen vieren. 

Na een leven van lang en veel werken heeft hij ruim 31 jaar van 

zijn pensioen kunnen genieten. Een belangrijke plaats namen 

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen in van wie hij zichtbaar 

kon genieten. Hij was een tevreden mens, zei hij. We 

herinneren ons pa als een zorgzame vader die eerlijkheid hoog 

in het vaandel had staan, en geen poeha, doe maar gewoon…. 

 

Na een licht herseninfarct afgelopen september ging het 

geleidelijk aan steeds slechter.  

Zoals hij wilde, is hij thuis gebleven en uiteindelijk – op de 

leeftijd van 96 jaar – ook thuis overleden, op de Kolkrijst. 

 

zie ook : https://www.memori.nl/gedenkplaats/wim-van-de-hoef   

 

Actie Kerkbalans 

 
Als het goed is heeft u de envelop voor de Actie Kerkbalans 

ontvangen. Het is mogelijk dat u met de 

loper een afspraak hebt gemaakt over 

het ophalen van de envelop. Heeft u de 

envelop in de brievenbus gekregen dan 

wordt u gevraagd de envelop zelf terug 

te sturen óf uw antwoord via de site 

www.katholiekamersfoort.nl  te geven. 

Het terugsturen kan door envelop langs 

te brengen op De Pastorie of gebruik te 

https://www.memori.nl/gedenkplaats/wim-van-de-hoef
http://www.katholiekamersfoort.nl/
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maken van de retourenvelop (met Antwoordnummer). 

Graag zien wij uw antwoord tegemoet. 

 
COLLECTEN 
 

Collecte voor de Sint-Martinuskerk 

 

Juist in deze coronacrisis gaat ons pastorale werk gewoon door. 

Omdat we met minder mensen samenkomen in de kerk, missen 

we een groot deel van de inkomsten uit de collecte. Daarom 

willen we ook in deze tijd een dringend beroep doen op uw 

bijdrage omdat deze hard nodig is. Juist nu. 

Wilt u financieel bijdragen aan de Sint-Martinuskerk? Steun ons 

dan via een bijdrage op bankrekening NL 36 RABO 0123 

000742  t.n.v. RK Parochie OLVA onder vermelding van 

Collecte Sint Martinus. Heel veel dank voor uw bijdrage. 

  

EXTRA DEURCOLLECTE   
 
17 februari tot en met 4 april          Bisschoppelijke Vastenactie 

 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 7 februari 2021 

Jaargedachtenis: 

Wim Boersen; 

Richarda Hilhorst - Kuijer. 

 

Misintentie: 

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerardus Hilhorst; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Jeroen van Ophoven. 
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Zondag 14 februari 2021 

Jaargedachtenis: 

Mw Van Straalen - Strijbos. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Jopie Hoogland - Kok; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen 

van de Grootevheen. 

 

 
 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 6    week 7 
            
Zondag 7 februari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

  

Week 7 

 

Zondag 14 februari om 

09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor 

  

Vrijdag 19 februari om 09.00 

uur (online) 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses: 

Seniorenviering. 

  

 

Week 8 

 

Zondag 21 februari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 



16 

 

Woensdag 17 februari om 

10.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Gemengd koor Heilig-

Kruiskerk 

Aswoensdag. 

  

Woensdag 17 februari om 

19.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor 

Aswoensdag. 

  
 

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 21 februari 2021. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 18 februari 2021 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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