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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
                Nr 8  4 tot en met 17 april 2021 
 

 
Paaswake vervroegd naar 19:30 uur. Zie pag. 2 

 
Pasen   Van donker naar licht 

 
Pasen, de verrijzenis van Jezus 

uit de dood, het belangrijkste 

feest in de katholieke kerk. 

Het thema ‘Van donker naar licht’ 

wordt vaak gebruikt in de weg 

naar Pasen. Mooie teksten en 

liederen zijn hierover geschreven.  

In de tijd, waarin wij nu leven, 

sluit dit thema vlekkeloos aan. 

Zitten wij nu niet op een 

kantelpunt van donker naar licht? 

Met een positieve instelling is er 

licht te zien aan het eind van de 

tunnel. Ondanks de cijfers, die wij 

dagelijks kunnen vernemen, die 

dat nu nog niet bevestigen, zou je 

dat lichtpuntje toch kunnen 

waarnemen. Steeds meer 
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mensen zijn door vaccinatie beschermd. Ook is er het goede bericht 

dat mensen die gevaccineerd zijn, met grote waarschijnlijkheid geen 

andere mensen meer kunnen besmetten. 

 

Vorig jaar konden wij het Paasfeest alleen. maar online meevieren 

Alle kerken waren toen gesloten. Dit jaar mag dat helaas nog maar 

met 30 mensen. 

Wat kijken we uit naar het moment dat wij weer met velen de viering 

kunnen bijwonen, elkaar weer vanouds kunnen ontmoeten, elkaar 

de hand weer mogen schudden en elkaar weer mogen omarmen. 

De ontluikende natuur laat zien dat nieuw leven mogelijk is. 

Het geloof geeft ons vertrouwen op een betere toekomst. Het 

Paasverhaal biedt ons daarbij houvast. 

In het vertrouwen dat het licht zal worden, wensen wij u een zalig 

Pasen. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

Paaswake vervroegd 

 

 
 

Het pastoraal team heeft in zijn 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, 
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ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment 

begint dat de duisternis nog niet is ingetreden 

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 j.l., 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. 

 

Start vieringen op elke zaterdagavond  

vanaf 10 april 

 
Gaat er iets gedwongen ANDERS, per ongeluk ANDERS, 

bewust ANDERS, een beetje ANDERS, extreem ANDERS?  

Hoe ANDERS ook, het VIEREN in onze inspirerende 

geloofsgemeenschap blijven we doen!  

In deze tijd van grote veranderingen in de wereld en in onze 

parochie is het ook tijd voor verandering in vieringen.  

Naast Eucharistievieringen op zondag, starten we op de 

zaterdagavonden met inspirerende themavieringen, meditatieve 

bijeenkomsten, Taizé-vieringen, Eucharistische aanbiddingen, 

familievieringen en Mariavieringen. 

De leden van werkgroepen zoals Vieringen o.l.v. parochianen en 

familievieringen, hebben elkaar gevonden in een nieuwe werkgroep 

‘Anders Vieren’.  

Hierin motiveren en inspireren we elkaar én…..we vinden het fijn als 

u en andere maatschappelijk betrokken mensen ons suggesties 

geven en ideeën aandragen.  

http://www.katholiekamersfoort/


4 

 

Hoe mooi en verbindend is het als we samen eigentijds vieren en 

daarbij inspelen op actuele gebeurtenissen? 

Na Pasen, als stimulans voor wederopstanding, beginnen we op 

zaterdag 10 april om 19 uur met een Taizéviering.  

Opgeven kan via De Pastorie in de ochtend en via het reserverings-

systeem.    Fijn als u ook komt. 

 

Werkgroep Anders Vieren 

 

Collecte met Pasen 

Werken aan je toekomst 

 

Ook met Pasen willen wij een deel van de collecte bestemmen voor 

de parochie en een deel voor de projecten van de Vastenactie: 

Beroepsopleiding voor kwetsbare groepen in Bangladesh 

Culturele en sociale uitsluiting maken het voor kwetsbare mensen, 

zoals mensen met een beperking, vrouwen en minderheden extra 

zwaar om in Bangladesh een eigen inkomen te verdienen. Dit 

project van de Vastenactie biedt 125 mensen uit deze kwetsbare 

groep de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen. Dit heeft niet 

alleen impact op deze mensen, maar ook op ruim 500 gezinsleden 

die van het nieuwe inkomen zullen profiteren. 

Een weg uit de armoede voor kansarme jongeren in Zambia 

In Mbala, een van de armste plattelandsdistricten in Zambia, wonen 

veel schoolverlaters en werkloze jongeren zonder enige 

beroepsopleiding, omdat betaalbare beroepsopleidingen hier 

ontbreken. Het project van de Zusters van het Heilig Hart wil de 

armoede verminderen door de kansarme jongeren een 

beroepsopleiding en daarmee toekomstperspectief te bieden. 

Opleiding voor mensen met een beperking in Sierra Leone 

Mensen met een beperking in het arme en door burgeroorlog en 

ebola geteisterde Sierra Leone hebben weinig mogelijkheden. Ze 

ondervinden discriminatie. Velen van hen gaan niet naar school en 

blijven afhankelijk van hun familie. Het project waar Vastenactie bij 

betrokken is, een woon-, trainings- en werkcentrum, biedt faciliteiten 
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en opleidingsmogelijkheden voor een groep mensen met een 

beperking uit het Kambia-district. 

Voor meer informatie: www.vastenactie.nl  

 

U kunt door uw financiële bijdrage via  NL21INGB 0000 005850 

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

mensen in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone 

toekomstperspectief zullen hebben. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede 
 

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! 

mailto:nieuwlandexact@xmsnet.nl
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2Gether komt naar de St. Martinuskerk 

 

 
Per 1 april verhuist het multiculturele middenkoor 2Gether van de 

Heilige Kruiskerk naar de St. Martinuskerk. Het koor dat uit 16 leden 

bestaat, is verheugd onderdak gevonden  te hebben in de 

Hooglandse kerk.  

2Gether repeteert elke woensdag van 20.00 – 21.30 uur onder 

leiding van Marian Overmaat aan modern-liturgische liederen uit 

zowel binnen- als buitenland. Er wordt dan ook in verschillende talen 

en veelal meerstemmig gezongen, begeleid door piano en 

dwarsfluit.  

Normaalgesproken zingt 2Gether op Tweede Paasdag voor 

verstandelijk beperkten. Vanwege corona kan dit helaas geen 

doorgang vinden. Daarom zal het het koor tijdens de 

eucharistieviering om 11.00 uur te beluisteren zijn in de St. 

Martinuskerk. 

 

VRIENDSCHAP  

Een gedicht uit de Gerarduskalender   

 

Er is geen honger in dit huis als vriendschap de tafel dekt 

Er is geen kilte in het huis als vriendschap er waakt bij 't vuur 

Er is geen duisternis in het huis als vriendschap er de lamp ontsteekt 

Er is geen eenzaamheid in het huis waar vriendschap op bezoek 

komt 

Er is geen oorlog in het huis waar vriendschap vergeving spreekt 

Er is geen hopeloosheid in ons huis zolang er vriendschap woont 

 

Eugeen Laridon 
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De plant 

 
Zoveel vrijwilligers in de 

Sint- Martinuskerk. Zoveel 

mensen die hun steentje 

bijdragen aan onze 

geloofsgemeenschap. 

Sinds kort hebben we die 

vele werkgroepen een 

“gezicht” gegeven. Achter in 

de kerk staat, bij 

binnenkomst links, achter 

de laatste bank en voor de achterste pilaar, een heel fleurige plant 

met bloemen in de elementaire kleuren die ook de liturgische 

kleuren zijn. 

Op de harten en bloembladen staan de verschillende werkgroepen 

genoemd.  

We ontdekten dat er een belangrijke groep ontbrak. Die zal nog 

worden toegevoegd. Evenals een nieuwe groep , n.l. de camera-

ploeg voor de livestream. Ook hier gaan we achteraan. 

De maker van de plant is Koos van Dijk. 

Een bloeiende fleurige plant, daar willen we toch zeker mee 

vergeleken worden. 

 

De Passie: uniek online theaterconcert 

 

Voor muziekliefhebbers is het geen Pasen zonder de 
Matthäus- Passion  óf Jesus Christ superstar 
De passie combineert de indrukwekkende muziek uit de 

meesterwerken van Johann Sebastian Bach en van Andrew Lloyd 

Webber. 

 

Muziekspektakel op twee locaties: Flint en Miles 
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Na vijf heel succesvolle theateredities is er dit jaar een bijzondere 

online versie GRATIS te zien. Juist in deze tijd krijgt het universele 

verhaal over loyaliteit, veerkracht en hoop een nieuwe dimensie. Het 

online muziekspektakel vindt dit keer plaats op twee locaties: de 

Rabobank Theaterzaal in Flint en Miles, het livemuziekcafé van 

Amersfoort. 

  

 

Veel bekende solisten en Amersfoortse bands 

Ruud van Overdijk, Jorginho Paunussa, Bastiaan Sparnaaij, Rick 

Zwart, Eline Welle, Mónica Monteiro en Rob Hoogenboom zijn de 

solisten in de Flint. In Miles geven de volgende gastoptredens acte 

de présence; Emily H. & the Blues Explosion, Fabrizio Quissanga & 

band en BRICKED OUT. 

 

Uitzending op vrijdag 2 en zondag 4 april 

Kijk op Goede Vrijdag 2 april om 20.15 uur via de website en de 

Facebookpagina van Flint of naar de herhaling op Eerste Paasdag 

om 15.00 uur. 

 

 Passie steunen? 

U kunt een vrijwillige donatie doen met een bedrag naar keuze. Wij 

zijn u zeer dankbaar. 

‘De Passie - online’ is onderdeel van het gezamenlijke initiatief ‘De 

livestream is gratis; een donatie achteraf wordt op prijs gesteld. 

  

De Passie is te zien op het youtube kanaal van dit Theater. Ga 

naar: https://www.youtube.com/user/flinttheater of ga naar de site 

van dit Theater: https://flint.nl/programma/seizoen-20-21/de-passie/ 

https://www.youtube.com/user/flinttheater
https://flint.nl/programma/seizoen-20-21/de-passie/
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Van het SCC In de serie Bezield en Bezielend  
Het goddelijk vrouwelijke bij Hildegard van 

Bingen 

 

Zaterdag 10 april 2021   10.00-13.00 uur   Online bijeenkomst 

Begeleiding: Kitty Bouwman  

Opgave  : secretariaatscc@gmail.com 
 
Bijdrage:  5 euro op NL31 RABO 0357 4808 72 t.n.v. P.M.M. 
Jacobs en/of C.P. Scholten 

 

Vragenlijst echtparen en gezinnen  

Aartsbisdom Utrecht 

 

Mijn naam is Elise Bangma-Mertens en sinds september ben ik de 

nieuwe (project)medewerker Huwelijk & Gezin binnen het  

Aartsbisdom. 

Door de coronacrisis is het helaas nog niet eerder gelukt om 

me aan jullie voor te stellen of om langs te komen in de parochies.  

Ik heb een vragenlijst opgesteld voor alle echtparen en gezinnen 

binnen het Aartsbisdom. Ook leden en vrijwilligers van de pastorale 

teams rondom huwelijk en gezin zijn van harte uitgenodigd om deze 

vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst wil ik graag 

inventariseren wat de verwachtingen zijn, waar behoefte ligt, hoe ik 

kan ondersteunen in parochies en welke bisdomactiviteiten 

gewaardeerd zouden worden. 

Graag zou ik jullie dan ook willen vragen deze vragenlijst door te 

sturen naar de echtparen en gezinnen in jullie parochies.  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzS2XzGWf6vgeIaevX

QvLRPOkZBJO99--mkhYd6Lgo0vyEw/viewform?usp=sf_link 

 

 
 

about:blank
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzS2XzGWf6vgeIaevXQvLRPOkZBJO99--mkhYd6Lgo0vyEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzS2XzGWf6vgeIaevXQvLRPOkZBJO99--mkhYd6Lgo0vyEw/viewform?usp=sf_link
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DOOPVIERING  
 

Op 25 april wordt om 13.00 uur in de Martinuskerk Mare Robine 

Lotte van der Walt gedoopt. 

 
OVERLEDEN 
 
Op 20 maart is op 93- jarige leeftijd overleden mevrouw Catharina 
Alida Pasker – Fontijn. 
 
Op 27 maart is op 89- jarige leeftijd overleden de heer Antonius 

Johannes Hendrikus Nijenhuis. Hij woonde op Leo’s Oord 91 in 

Hoogland. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op 2 april j.l.  

plaatsgevonden in onze kerk en op ons kerkhof. 

 
EXTRA DEURCOLLECTE   

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 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

(zie het uitgebreide bericht hierboven: Collecte met Pasen  /  

Werken aan je toekomst) 
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IN MEMORIAM 
 
Herinnering aan Remy Koekoek door zijn zus Louise, 

 

Remy was een vrolijke ondernemende 

man. Hij heeft altijd gewerkt, maar had 

in zijn vrije tijd ook veel dingen die hij 

graag deed. Heel wat keren ging hij 

graag toeren met zijn auto en 

brommer, liefst met familie  

of vrienden samen. Hij kon hier erg 

van genieten, zoals samen een hapje 

eten onderweg. Remy kon prachtige 

verhalen vertellen over alles wat hij 

meemaakte en als naaste familie 

konden wij hier erg van genieten en 

om lachen. Dat vond hij geweldig. Remy was oprecht en helemaal 

zichzelf. Hoe hij zich ook voelde, zo kende men hem. Hij had altijd 

het beste met iedereen voor en liet anderen graag meedelen in wat 

hij had; hij zorgde ook graag voor anderen.  

Zijn huisje was zijn trots en hij ontving eenieder gastvrij.  Remy werd 

in december 2019 ziek, waarna al snel bleek dat het zeer ernstig 

was. Tot het laatst toe hebben wij met hem en elkaar gebeden en 

wist Remy dat God ontzettend veel van hem hield en hem nooit 

alleen zou laten.  

Op maandag 22 februari is Remy in bijzijn van ons ingeslapen en 

thuisgehaald door de Heer.  

Hij woonde tegen Hoogland aan, bijna zijn hele leven. Hij kwam er 

graag voor een boodschapje, een ommetje.  

Zijn wens was om vanuit deze kerk begraven te mogen worden op 

het kerkhof aldaar. Het was een zeer warme bijzondere 

afscheidsdienst, waarin wij als familie van Remy  de liefde van God 

zo door deze kerkgemeenschap hebben mogen ervaren. Groot is 

onze dank aan God, maar ook aan jullie dat Remy zijn laatste wens 

in vervulling mocht gaan. 
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MARIA EVERARDA POMMER- BRUNDEL 

 

Marie Brundel werd op 2 oktober 1925 

als derde kind in een bakkersgezin in 

Hooglanderveen geboren. Zij zou 

uiteindelijk al haar zeven broers en 

zussen overleven. 

Bakken en braden was altijd haar lust 

en leven. Het oventje was haar heilig. 

Tot aan haar dood ging je niet bij haar 

vandaan, voordat je een warme 

krentenbol uit het oventje had gegeten. 

Op 26 september 1950 trouwde ze met 

Frans Pommer en verhuisde zij naar 

zijn ouderlijk huis aan de 

Coelhorsterweg, later de Bik, in Hoogland, waar ook het 

aannemersbedrijf was gevestigd. Uit dit huwelijk, dat bijna 51 jaar 

duurde, zijn vijf kinderen geboren, die uiteindelijk voor acht 

kleinkinderen en drie achterkleinkinderen zorgden. Haar gezin was 

haar trots. 

Nadat de laatste zus van Frans in 1962 het ouderlijk huis verliet, 

kreeg zij er de zorg voor opa Pommer en haar zwager Jan bij. Vier 

jaar lang zaten er negen mensen aan tafel. 

  Het was hard werken in een huis dat toen nog geen stromend 

water en verwarming kende, terwijl dat toen al steeds meer 

gebruikelijk was. Pas in 1968 betrok zij een nieuw huis met alles er 

op en er aan. Zwager Jan kreeg op het erf een eigen onderkomen, 

maar werd geheel door haar verzorgd. 

Behalve, dat zij erg zorgzaam was - later ook nog voor een 

alleenstaande overbuurman en haar broer, nadat deze weduwnaar 

werd - was zij ook bijzonder gastvrij en was het ouderlijk huis vaak 

“de zoete inval”. Of één van de kinderen vrienden op Aruba had, die 

wilden logeren, of met muzikanten samenspeelden, voor wie het te 

laat was om naar huis te gaan of bevriend was met Amerikanen van 
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de luchtmachtbasis, iedereen was welkom. Ze konden slapen op de 

bank of op de vliering en allemaal mee eten. 

Zij hield van aanpakken, kon ook een hoop werk verzetten en reed 

zelfs op de bromfiets om bij haar ouders op bezoek te gaan. Maar zij 

hield ook van rust, reinheid en regelmaat. Het moest tot het laatst 

toe wel gaan zoals zij het wilde. Haar enige uitjes bestonden uit het 

zaterdagavondkoor en de vrouwenbond, door Frans altijd de 

pepermuntclub genoemd. 

Nadat hij zijn aannemersbedrijf had overgedaan, hebben zij samen 

een mooie tijd gehad met veel treinreizen en fietstochten. 

Na zijn overlijden en haar verhuizing naar haar eigen appartement 

op Emiclaer kreeg zij een heel ander, maar ook mooi en tevreden 

leven. Zij kreeg heel veel aanloop, bouwde nieuwe contacten op  

met nieuwe buren – de oude buren bleef zij trouw – en genoot van 

haar leven met breien, haken , lezen, de televisie en regelmatig een 

advocaatje en wat lekkers.  Zij was echt een content mens. 

Fysiek ging zij langzaam maar zeker achteruit, mentaal was zij sterk 

en bleef zij helder tot het laatst. 

Dankzij de thuiszorg en de hulp van Corinne, die haar regelmatig 

mee naar buiten nam, en Jos, die de financiën en andere zaken 

regelde, en die in de buurt woonde, heeft zij tot haar dood in dit 

appartement gewoond. De buren hielden een oogje in het zeil. 

Dagelijks kreeg zij telefoon van Eveline uit Spanje of Jan uit Brabant. 

Zij genoot ervan wanneer zoon Frans  haar meenam naar 

Roermond en vandaar de grens over ging naar Duitsland en 

wanneer hij ervoor zorgde, dat het met Kerstmis gezellig was in haar 

appartement. Zo zou zij, bij wijze van spreken, 100 hebben kunnen 

worden. Voor dit jaar had ze al een aantal gebeurtenissen op haar 

netvlies staan, die zij wilde meemaken. 

Op 4 maart brak zij helaas door een ongelukkige val haar heup. 

Hoewel zij aanvankelijk dacht ook deze val te overleven, werd deze 

val haar uiteindelijk fataalZij legde zich bij de situatie neer, vroeg om 

de ziekenzalving, en tien dagen later, op 14 maart, is zij in alle vrede 

gestorven, waarna zij op 19 maart weer met Frans verenigd werd in 

het graf. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 

Paaswake zaterdag 3 april 2021 

Misintentie: 

Overleden familie Van Keken en overleden familie Cester; 

Leo Smeele; 

Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg). 

 

Paasdag zondag 4 april 2021 

Misintentie: 

Arie en Annie Boersen - Hilhorst; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Henk en Grada van den Heuvel - Hilhorst; 

Co en Jopie van Nimwegen - van de Goede; 

Jeroen van Ophoven; 

Jan Smink en ouders Smink - Schoonderbeek; 

Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 

Zondag 11 april 2021 

Jaargedachtenis: 

Kees van Wee. 

 

Misintentie:  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de 

Grootevheen; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 
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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 14                                            Week 15 
  
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. 

  

Woensdag 7 april om 19.00u 

Eucharistieviering: 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

  

Donderdag 8 april om 

9.00u Lauden 

Olv. Theo Hoogenboom 

  

Zaterdag 10 april om 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorgangers: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering.  

Zondag 11 april om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Beloken Pasen. 

  

Woensdag 14 april om 19.00u 

Woord- en Communieviering 

Voorganger: Diaken Frank 

Sieraal 

  

Donderdag 15 april om 

9.00u Lauden 

Olv. Theo Hoogenboom 

  

Vrijdag 16 april om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

  

Zaterdag 17 april om 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

  

http://www.katholiekamersfoort/
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Week 16 

 Zondag 18 april om 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

  

Zondag 18 april om 12.00u 

Vormselviering 

Voorganger: Rector P. Kuijpers 

Koor: Gospelkids 

  

Woensdag 21 april om 19.00u 

Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

  

Donderdag 22 april om 

9.00u Lauden 

Olv. Theo Hoogenboom 

  

Zaterdag 24 april om 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

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 18 april 2021. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 15 april 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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