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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
         Extra Martinusbericht 28 maart 2021 

 

 
MEDEDELINGEN 

 

Paaswake vervroegd 

 

Vanmorgen heeft het pastoraal team in haar overleg besloten dat de 

aanvangstijd van de Paaswake vervroegd wordt naar 19.30 uur. Dit 

om eenieder voldoende tijd te geven om na de viering naar huis 

terug te keren. 

De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd 

naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van 

het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig 

worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, 

ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment 

begint dat de duisternis nog niet is ingetreden. 
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De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar net als vorig jaar de 

viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in 

alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit 

onder meer op de speciale website www.vierpasen.nl  die op 

Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en 

downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te 

beleven en te vieren. 

 

Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl . 

 

Reserveren voor het bijwonen van een viering kan via site 

www.katholiekamersfoort.nl of op maandag, woensdag en 

donderdagochtend via de gastvrouwen op nummer 033 - 4801223. 

 

Paasviering in De Herberg 

 

De vieringen in De Herberg gaan stoppen, zoals u eerder in deze 

nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Maar nog niet meteen. Op zondag 4 

april komen we om 11.00 uur in De Herberg bij elkaar rondom het 

licht van de nieuwe paaskaars, om samen Pasen te vieren. 

Net als de vrouwen op Paasmorgen in het Marcusevangelie weten 

we nog niet hoe we verder moeten. In het licht van de paaskaars 

vinden we hopelijk moed om niet alleen achterom, maar ook vooruit 

te kijken. 

Voorganger in de viering is Anna Walsma, Rian Monkhorst verzorgt 

de muziek. 

U kunt zich voor de paasviering opgeven bij Peter Schrieken, tel. 

456 77 40 , e-mail: nieuwlandexact@xmsnet.nl . Graag voor 

zaterdag 3 april voor 16.00 uur. 

Weet u welkom! 

http://www.katholiekamersfoort/
mailto:nieuwlandexact@xmsnet.nl
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OVERLEDEN 
Op 20 maart is op 93- jarige leeftijd overleden mevrouw Catharina 

Alida Pasker – Fontijn. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 
Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl . 

Reserveren voor het bijwonen van een viering kan via site 

www.katholiekamersfoort.nl of op maandag, woensdag en 

donderdagochtend via de gastvrouwen op nummer 033 - 4801223. 

 
Week 13     Week 14 

 

Zondag 28 maart om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Dameskoor St. Henricus 

Palmzondag 

  

Woensdag 31 maart om 19.00 

uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Boeteviering + 

Biechtgelegenheid. 

  

Donderdag 1 april om 09.00 

uur Lauden 

Olv. Theo Hoogenboom 

 

Donderdag 1 april om 19.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zondag 4 april om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Pasen / Familieviering. 

 

 

Maandag 5 april om 11.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses 

en Diaken F. Sieraal; 

Zang: 2Gether; 

2de Paasdag. 

  

Zaterdag 10 april om 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorgangers: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering.  

http://www.katholiekamersfoort/
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Zang: Sint- Martinuskoor; 

Witte Donderdag. 

 

Vrijdag 2 april om 15.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorgangers: Ank Ursem en 

Bea vd Hoef; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Goede Vrijdag/ Kruisweg 

  

Vrijdag 2 april om 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Goede Vrijdag. 

 

Zaterdag 3 april om 19.30 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Paaswake. 

 

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 4 april 2021. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 1 april 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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