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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
           Nr. 5   7 tot en met 20 maart  2021  
 

 
 

 
 

lk vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te 

maken. 

lk vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren die 

op te lossen. 

lk vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee 

te werken. 

lk vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. 

lk vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te 

helpen. 

lk kreeg niets waarom ik vroeg. 

lk kreeg ALLES wat ik nodig had. 

  

Pater Damiaan (uit de Gerarduskalender) 
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Veertigdagentijd 2021              deel 2 

 

Fratelli tutti – Over de betekenis van broederschap 

 

Fratelli Tutti is de titel van een geschrift van de Franciscus van 

Assisi. Daarin prijst hij allen zalig die hun zusters en broeders in 

verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten die dichtbij zijn. 

Die woorden zijn de paus uit het hart gegrepen. “Niemand redt het in 

dit leven zonder de hulp van anderen”, schrijft hij. Daarom is de tijd 

gekomen om als één menselijke familie “waarin wij broeders en 

zusters van elkaar zijn”, op te trekken.  

 

Donkere wolken  

De paus was bezig met deze encycliek toen de coronacrisis uitbrak. 

De pandemie maakt eens te meer duidelijk dat we als mensheid in 

hetzelfde schuitje zitten, aldus de paus. De titel van het eerste 

hoofdstuk, ‘Donkere wolken over een gesloten wereld’, weerspiegelt 

het sombere gevoel dat velen van ons plaagt in deze tijd van ziekte, 

politieke instabiliteit en economische onzekerheid. De paus benoemt 

de misstanden in de wereld. Hij klaagt de manier aan waarop 

sommige politieke leiders de betekenis van belangrijke waarden als 

democratie, vrijheid en gerechtigheid verdraaien en zich niets 

aantrekken van het algemeen welzijn. Hij bekritiseert ook de 

opvatting dat ongebreidelde marktwerking ervoor zal zorgen dat 

uiteindelijk alles goed zal komen. 

 

Een cultuur van barmhartigheid  

Veel problemen zijn te wijten aan een ‘cultuur van onverschilligheid’, 

een term die de paus vanaf het begin van zijn pontificaat vaak 

gebruikt om het gebrek aan barmhartigheid in de samenleving aan 

te klagen. Veel mensen zijn in de ban van een “koortsachtig 

consumentisme” en zijn daardoor geneigd anderen te negeren, 

vooral de meest behoeftigen. Erger nog: we worden zo in beslag 

genomen door onze eigen noden, dat we onze naaste in nood 
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helemaal niet willen zien. De paus is helder in zijn oordeel: een 

samenleving die uit is op welvaart, maar de ellende van anderen niet 

wil zien, is een ongezonde samenleving. De paus hoopt van harte 

dat we na de coronacrisis een nieuw begin maken. “Mijn hoop is dat 

we voor eens en voor altijd ontdekken dat wij elkaar nodig hebben”, 

schrijft de paus. Er zijn geen ‘anderen’, geen ‘zij’, er is alleen ‘wij’. 

 

Over broederschap gesproken 

Tijdens de Veertigdagentijd vraagt de organisatie Vastenactie onze 

aandacht voor haar projecten. Dit jaar is als thema gekozen: Een 

beter leven dankzij goed onderwijs. 

Vastenactie ondersteunt projecten o.a. in Zambia, Senegal, die 

mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij 

het opstarten van een eigen onderneming. Men biedt trainingen aan, 

zorgt voor onderwijsruimten en verschaft lesmateriaal. 

Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet 

rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan. 

U kunt door uw financiële bijdrage via  NL21INGB 0000 005850 

t.n.v. Vastenactie Den Haag het mogelijk maken dat 

broederschap werkelijkheid wordt! 

 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede 

 

 

Jubileum Josephine Pampus  

 

“Ik ben geen steunzool maar wel een soort 

schoenlepel “ 

 

Sinds 1 maart j.l. vervult Pastoraal werkster Josephine Pampus al 25 

jaar deze taak voor de katholieke kerk. In onze parochie doet zij dat 

al 12½ jaar en in de nieuwe editie van het Mirakel hebben we 

kunnen lezen hoe zij in onze parochie is begonnen en gegroeid. We 

hebben haar daarom eens gevraagd voor een kort interview . Zo 

spraken we af bij de begraafplaats Maranatha. Dit is het katholieke 
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gedeelte van de begraafplaats Rusthof. “Ik heb even zitten denken, 

want ik heb zelf deze plek uitgekozen. Wat ik van belang van mijn 

werk vindt, is bij mensen staan. Pastoraat is het meest essentiële 

van mijn hele werk en dat betekent dat je heel veel geluk en met 

heel veel leuke dingen te maken krijgt. Maar ook met verdriet te 

maken hebt en dat komt tot uiting in een uitvaart. Hiermee kom je 

nergens zo dichtbij bij mensen dan op dat scharniermoment van het 

leven. Maar pastoraat is ook tijdelijk: ik ben soms een ‘schoenlepel’ 

om mensen weer in hun eigen schoeisel te helpen, maar ik ben 

geen steunzool”.    

 

 
 

Met begrafenissen maak je meeste en gekste momenten mee!” 

“Ik vind deze begraafplaats een hele mooie en symbolische plek, die 

ingeklemd is tussen een stukje stilte en een tweetal snelwegen. 

Maar naar het gebouwtje dat er staat, kijk ik wel met gemengde 

gevoelens. Ooit heeft de beheerder mij per ongeluk opgesloten, 

terwijl ik me stond om te kleden na een begrafenis. Dan merk je pas 

hoe verlaten deze begraafplaats is, want het duurde lang voordat de 

beheerder mij op zijn laatste ronde zag bonken op de ramen, 

voordat ik de deur in wilde slaan.”  
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De 11e kerk 

Josephine had als startmoment de taak om de Veenkerk als ‘11e 

kerk’ te ontwikkelen in Vathorst. Helaas is dat wat anders geworden, 

omdat we inmiddels weten dat er een aantal gesloten zijn. Maar als 

zij terugkijkt, dan vindt ze dat deze parochie zeer boeiend is en er 

veel gebeurt. Er is ook heel veel knowhow.  Maar voor haarzelf heeft 

zij zich ingezet voor het opbouwwerk  en dat was in de eerste 10 

jaar. Maar vooral zich  inzetten voor de Oecumene, dat is voor de 

basis van al haar werk. “Je kunt niet zonder een ander”, aldus 

Josephine. 

 

Een tentviering tijdens het dorpsfeest Hoogland 

Langzaam naderen we het eind van dit interview en we vragen haar 

naar een grote wens die zij graag zou willen doen. We lazen in het 

artikel in het Mirakel dat zij een tentviering wil doen. “Dit komt 

eigenlijk door Geurt Roffel . Samen met hem zijn wij de twee 

oecumenische poten in het Brandpunt en daar ligt ook mijn hart. Dat 

weet iedereen wel . Op een moment kwam het dorpsfeest naar 

voren en we hadden het er samen eens over. We zeiden tegen 

elkaar dat we daar  eens een keer op een zondagochtend, als de 

tent leeg zou zijn, een geweldige viering moesten gaan maken. Dit 

zou in 2020 gebeuren en helaas gooide corona daar roet in. 

Misschien gaat het in 2022 wel lukken.”   

 

Na afloop hebben we nog een klein filmpje gemaakt op deze 

begraafplaats en dit kunt u zien op de site van Katholiek Amersfoort 

samen met dit artikel. Ga naar:  

https://www.youtube.com/watch?v=AD9c59fwX3E&ab_channel=Gel

oofsgemeenschapSintMartinusHoogland 

 

Tot slot: Josephine nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie 

jubileum en geniet ervan. Dank voor het interview! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AD9c59fwX3E&ab_channel=GeloofsgemeenschapSintMartinusHoogland
https://www.youtube.com/watch?v=AD9c59fwX3E&ab_channel=GeloofsgemeenschapSintMartinusHoogland
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Klimaatalarm Amersfoort: De Sint Martinuskerk 

luidt de klok 5 minuten op 14 maart om 15 uur 

  

Behalve de coronacrisis is er ook de klimaatcrisis. Als we straks 

gaan stemmen, vinden we het belangrijk om te kiezen op een partij 

die goed voor de schepping wil zorgen. Daarom zijn we blij dat de 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus meedoet aan de landelijke actie 

op zondagmiddag 14 maart om 15.00 uur, vlak voor de verkiezingen. 

Op deze middag laten we de kerkklokken 5 minuten luiden voor het 

klimaat. Maar U kunt ook zelf meedoen U wordt opgeroepen om 

thuis 5 minuten 'alarm te slaan'. Voor een goed klimaatbeleid. 

  

Doet u mee? Dat kan bijvoorbeeld door een wekker te laten rinkelen 

vanuit uw deuropening of balkon, of door muziek te maken. Laat 

zien dat u meedoet door u te melden op www.klimaatmars2021.nl. In 

Amersfoort - en in ruim 40 andere steden - wordt op die 

zondagmiddag ook een podiumprogramma (coronaproof) 

voorbereid. Daar is de Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort mee bezig. 

Daarin werken milieuorganisaties samen met de Amersfoortse 

Groene Kerken. Meer informatie komt op 

Facebook: https://m.facebook.com/Klimaatalarm-Amersfoort-2021-

101395615306066/ 

Dank u wel voor het meedenken en -doen! 

 

!!!!  Ook De Inham doet mee aan het klimaatalarm. 

 

Activiteiten van het Spiritueel Cultureel Centrum 

 
BEWUST KIEZEN, VOORBEREIDING OP DE VERKIEZINGEN 

 
Op woensdag 3 maart van 20.00- 21.45 uur via 

Zoom 

Kiezen is een groot voorrecht 

http://www.klimaatmars2021.nl/
https://m.facebook.com/Klimaatalarm-Amersfoort-2021-101395615306066/
https://m.facebook.com/Klimaatalarm-Amersfoort-2021-101395615306066/
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Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur 

uitspreken. Hoe maken we onze keuze? Welke waarden, 

uitgangspunten leiden ons daarbij? Waar staan we eigenlijk voor? 

Speelt ons geloof een rol in onze keuze? Welke betekenis hechten 

we aan politici als persoon en aan hun presentatie?  

 

.  
MET PASSIE OP WEG NAAR PASEN: HET STABAT MATER 

 

Zaterdag 13 maart 10.30- 12.30 uur in 

Xaveriuskerk of via Zoom   

Er zijn weinig lijdensteksten die zo vaak 

op muziek zijn gezet als het Stabat Mater. 

Behalve het beroemde Stabat Mater van 

Pergolesi zijn er nog ruim tweehonderd 

andere composities op deze tekst. Het 

dertiende-eeuwse gedicht beschrijft de 

pijn van een moeder die haar kind ziet 

lijden. Het wil ons meenemen in dit mee-

lijden en bedient zich daarbij van de 

beeldtaal van de mystiek.  

Peter Nissen neemt ons mee langs 

toonzettingen van het gedicht uit 

verschillende tijden en stijlen. Ook de 

tekst van het gedicht zelf krijgt aandacht.  

Over de inleider: Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in 

Nijmegen.  

 

Voor beide activiteiten  Info en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

na opgave ontvangt u een zoomlink.  

Bijdrage: E 5 op bankrekeningnummer NL31 RABO 0357 4808 72 

t.n.v. PMM Jacobs en/of CP Scholten 
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IN MEMORIAM 
 

 
 
Nog volop in het leven, 
mocht jij je dromen niet meer beleven. 

Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht, 

blijven voor altijd in ons geheugen gegrift. 

 

Henk Zwanenburg 

6 oktober 1946 – 12 februari 2021 

  

Henk is geboren te Stoutenburg en verhuisde kort daarna naar de 

boerderij in Achterveld, waar hij opgroeide als tweede uit een gezin 

van acht kinderen. Naar school gaan was niet aan Henk besteed. Hij 

ging al snel ‘de boer op’ om melk te rijden en koeien te scheren, 

daarnaast werkte hij thuis op de boerderij.  

 

Tijdens een dansavond kwam hij Rika tegen, hierna kregen ze al 

gauw verkering. De vader van Rika, Jan van Odijk, had naast zijn 

boerderij een loonwerkersbedrijf waar Henk zijn passie in vond. Na 5 

jaar verkering traden Henk en Rika op 17 december 1970 in het 

huwelijk. Naast het huwelijk ging Henk ook in maatschap met zijn 
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schoonvader om zijn passie voor het grondverzet en het sloopwerk 

vorm te geven. 

Henk en Rika kregen in de loop der jaren drie kinderen. Henk 

maakte lange dagen bij het bedrijf, maar maakte aan het eind van de 

middag altijd even tijd voor zijn kinderen. In 1988 moest de boerderij 

op de Zielhorsterlaan plaats maken voor ‘groeistad Amersfoort’.  

Henk en Rika wisten na veel inspanningen een nieuwe woning met 

bedrijfspand op te richten aan de Lindeboomseweg. Deze grote stap 

was meteen de gelegenheid voor Jan van Odijk om uit het bedrijf 

terug te treden, uit eerbetoon is de naam ‘Odijk – Zwanenburg’ altijd 

behouden.  

 

Henk zijn ‘boerenhart’ was nooit verdwenen, want zowel op de 

Zielhorst als op de Lindeboom had Henk altijd zijn rood-bonte dikbil 

koeien om zich heen. Naast het werk met machines, genoot hij hier 

ook volop van.  

 

De groeistad stond in 1998 weer op de stoep voor het 

nieuwbouwplan Vathorst. Henk en Rika waren wederom 

genoodzaakt om te verhuizen. Het bedrijf verhuisde naar het nieuwe 

bedrijventerrein Calveen en Henk en Rika streken neer op de 

Coelhorsterweg, waar zij hun droomplek verwezenlijkten.  

In de loop der jaren stootte Henk zijn werkzaamheden in de bouw 

steeds meer af en richtte zich op zijn ‘zandwinkeltje’. Hier had Henk 

een vaste schare aan klanten die hier zand en grond kwamen 

kopen. Henk heeft hier vele uren doorgebracht op zijn shovel en was 

nog dagelijks op de zaak aanwezig. Tijd voor vakanties en dagjes 

weg wilde hij zich nog niet veroorloven. 

  

De laatste jaren kreeg Henk steeds meer vrede met het ‘loslaten’ 

van het bedrijf. Hij nam meer de tijd om te genieten van de negen 

kleinkinderen op zijn droomplek aan de Coelhorsterweg. Afgelopen 

december hebben Henk en Rika op ‘gepaste wijze’ nog mogen 

genieten van hun gouden huwelijksjubileum. 

Lieve man, vader en opa, rust zacht.  
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We zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan en wat je 

ons hebt geleerd. Je stoel is leeg en we kunnen nooit meer van je 

humor genieten en van je wijze lessen leren. Je hebt je rust 

verdiend.  

 

Rika Zwanenburg, kinderen en kleinkinderen 

 

https://memori.nl/gedenkplaats/henk-zwanenburg 

 

Afscheid van Harry van der Grinten 

 
Op zaterdag 20 februari jl. hebben we definitief afscheid moeten 

nemen van Harry van der Grinten vanuit de Sint-Martinuskerk. Op 

de foto’s is te zien wat hij voor onze geloofsgemeenschap betekend 

heeft.  Harry, dank voor alles wat je voor jouw geloofsgemeenschap 

hebt betekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memori.nl/gedenkplaats/henk-zwanenburg
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IN MEMORIAM 
 

ter herinnering aan 

 

Henri Gertrudis Maria van der Grinten 

 

27 augustus 1948   15 februari 2021 

 

getrouwd met Marijke van der Grinten – Lammers 

 

 
 

Harry werd geboren in Vught, na oudere broer Hans. Er volgden nog 

2 zussen. Het gezin trok naar het noorden en woonde in Zwolle. Hier 

ontmoette hij Marijke,  ze trouwden  en kregen 2 kinderen. Voor het 

werk van Harry in de steigerbouw verhuisde het gezin eind jaren 

zeventig naar Hoogland. Daar kregen zij er nog een derde zoon bij.  

Als ondernemer in de steigerbouw is Harry in 1990 voor zichzelf 

begonnen. Daarnaast was hij ook heel actief in het sociale domein 

en het dorpsleven.  

 

Harry was sinds lang betrokken bij de Sint- Martinusparochie en 

later de geloofsgemeenschap. Het begon met het poffertjes bakken 

op de Kerklaan als jaarlijkse traditie voor de zomermarkt.  Later 
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heeft hij de pastorie verbouwd en zich in gezet voor het beheer van 

de R.K. begraafplaatsen. Niet alleen in Hoogland was hij actief, 

maar ook breder daarbuiten. De laatste jaren was Harry ook als 

koster actief. 

 

Het ondernemerschap betekende voor Harry het terug gaan naar de 

werkvloer. Zelf direct met klanten schakelen en aan de slag. Vol 

inzet voor iets gaan waar je in gelooft. Niet wachten op een ander, 

maar doen. Harry zijn voorliefde voor het klussen kwam hier ook in 

terug. Zelf zorgen dat iets op orde komt.  

 

Harry hield ook van de andere Hooglandse activiteiten zoals 

Dorpsfeest Hoogland. Ook dan was hij niet te beroerd om de handen 

uit de mouwen te steken en op zondag zelf een paar uurtjes te 

tappen. Een praatje maken en de gezelligheid, daar hield hij van. 

Altijd geïnteresseerd in wat ook een ander bezig hield. 

 

Als opa genoot hij van de 7 kleinkinderen. Grapjes maken en het op 

schoot zitten van de allerkleinsten tot aan het kijken bij paardrijden, 

sporten en ander hobby’s. Hij genoot er zichtbaar van. 

 

Na het stoppen met de steigerbouw waren er twee passies: het les 

geven en zijn boot. Hij genoot na zijn pensioen veel van het kennis 

overdragen op  zijn geliefde vakgebied: steigerbouw. Hij kon er van 

genieten en reed er het hele land voor door. En op jachthaven ’t 

Raboes genoot hij van zijn bootje. De rust op zoeken door ook 

gewoon alleen een dag of wat op pad te gaan en te genieten van het 

water en de natuur.  

 

Begin dit jaar ging het snel slechter met Harry zijn gezondheid. De 

longkanker die bijna 2 jaar daarvoor was geconstateerd, nam de 

overhand. Uiteindelijk is na een verblijf van 4 weken in het Meander 

de ziekte hem te veel geworden. 

 

Rust zacht Harry  
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OVERLEDEN 

 
Op 17 februari is op 82 jarige leeftijd overleden dhr. Bernardus 

Hermanus Johannes Euphemia ( Bennie ) Teuiten. 

Hij woonde aan de Watersteeg 25 in Amersfoort. Zijn uitvaart was op 

donderdag 25 februari om 10.30  uur in onze kerk en aansluitend 

heeft de begrafenis op ons kerkhof plaatsgevonden. 

 

Op 22 februari is op 58- jarige leeftijd overleden dhr Remigius 

Engelbert Maria ( Remy ) Koekoek. Hij woonde aan de Elly 

Takmastraat 47 in Hoogland. 

Zijn uitvaart was maandag 1 maart om 11.00 uur in de Martinuskerk. 

Aansluitend heeft zijn begrafenis op ons kerkhof plaatsgevonden. 

 

Valse e-mails verstuurd namens Pastoor Skiba 
 

Er zijn meerder parochianen die de afgelopen week een e-mail 

hebben ontvangen die zogenaamd van Pastoor Skiba kwam. 

Deze e-mail bevatte de volgende tekst: 

  

Beste……  

 

Goedemorgen. Hoe is het met je? Ik heb je hulp nodig. Reageer 

alsjeblieft als je dit ontvangt. God zegene je. 

 
In werkelijkheid komt deze mail echter niet van Pastoor Skiba. 
Als u zo’n mail krijgt, kunt u het beste niet reageren en de mail 
weggooien. 
  
Heeft u wel gereageerd, dan zult u waarschijnlijk snel de vraag 
krijgen om geld. Ga hier niet op in en betaal niet. 
Pastoor Skiba zou nooit via de mail zomaar om geld vragen. 
  
Deze e-mail is dus vals. Advies is niet meer te reageren en de e-
mails weg te gooien en te blokkeren. 
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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. 

 

Vastenactie 

17 februari tot en met 4 april          Bisschoppelijke Vastenactie 

In 2021vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en 

ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding 

stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te 

verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Gebruik ons IBAN-nummer: NL21 INGB 000 000 5850 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
 

GEBEDS - EN MISINTENTIES 

Zondag 7 maart 2021 

Jaargedachtenis: 

Job en Riek Botterblom - Voskuilen; 

Rieks Hogenbirk. 

 

Misintentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jeroen van Ophoven. 
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Zondag 14 maart 2021 

Jaargedachtenis: 

Geurt Botterblom en Gijs Smink; 

Cornelia Johana van den Hoven - van Valkengoed; 

Henk van Middelaar, Marie van Middelaar - Kuyer en Bea van 

Middelaar. 

 

Misintentie: 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Cornelis van den Hoven 

Annie Kok - Houdijk; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

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

voor het bijwonen van een viering kan op maandag, woensdag en 

donderdagochtend via de gastvrouwen op nummer 033-4801223. 

 

week 10    week 12 

Zondag 7 maart om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

3e zondag 40-dagentijd. 

 

Donderdag 11 maart om 

09.00 uur  

*Lauden; 

Onder begeleiding van Theo 

Hoogenboom. 

Vrijdag 19 maart om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Koor: Gemengd koor Heilige 

Kruis 

Seniorenviering St. Joseph 

Hoogfeest 

  

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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week 11 

 Zondag 14 maart om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

4e zondag 40-dagentijd. 

 

 

Donderdag 18 maart om 

09.00 uur 

*Lauden; 

Onder begeleiding van Theo 

Hoogenboom.  

 

Zondag 21 maart om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Soli Deo Gloria 

5e zondag 40-dagentijd. 

 

Donderdag 25 maart om 

19.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Aankondiging van de Heer 

(Mariaboodschap) Hoogfeest. 

 

*De lauden= eeuwenoud liturgisch ochtendgebed. 
U hoeft daarvoor vooralsnog niet te reserveren. U komt naar de pastorie en 
daar wordt uw naam genoteerd en hoe u bereikbaar bent. Dit in verband 
met de Coronamaatregelen. 
In het volgende Martinusbericht vertelt Theo Hoogenboom u meer over de 
Lauden. 
.  

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