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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
           Nr 9  18 april tot en met 1 mei 2021 

 
 
 

Actie Kerkbalans 

 

Ook de Actie Kerkbalans is anders 

verlopen dan u in voorgaande jaren 

bent gewend. Soms is vanwege corona 

gekozen om de envelop door de 

brievenbus te doen en niet aan te 

bellen. Als het goed is, heeft ook u de 

envelop voor de Actie Kerkbalans 

ontvangen. Is de envelop wel 

persoonlijk afgegeven, dan is het 

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 te geven via de site www.katholiekamersfoort.nl. 

Het terugsturen kan door de envelop met antwoordformulier in de 

brievenbus te stoppen op De Pastorie of gebruik te maken van de 

retourenvelop (met Antwoordnummer). 

De financiële administratie heeft geconstateerd dat een groot 

aantal formulieren nog niet zijn teruggekomen. Namens het 

Parochiebestuur zal de komende tijd een herinneringsbrief worden 

gestuurd. Dank alvast voor uw medewerking. 

 



2 

 

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in 

de Sint Martinuskerk 

 

Vanaf 24 april vindt er één keer in de maand 

uitstelling van het Allerheiligste plaats. Zó 

willen wij Jezus aanbidden en zijn genade 

vragen voor onze parochie, voor onszelf, voor 

onze familie en vrienden, voor heel de Kerk 

en voor alle mensen op aarde. 

Jezus heeft het volgende gezegd: “En wat gij 

ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, 

opdat de Vader moge verheerlijkt worden in 

de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen.” 

(Johannes 14, 13-14). Bij Jezus zijn in het heilig Sacrament is na 

het ontvangen van de heilige communie de mooiste en meest 

intense manier om met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen 

onze eigen wensen en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, 

hopen wij, dat Hij ook onze Heiland wil zijn. 

 

Wat is Stille Aanbidding? 

De Eucharistische of Stille Aanbidding kent al een lange traditie 

vanaf de vroegste Middeleeuwen. In de 13e eeuw kende het een 

opleving in Italië en heel Europa door toedoen van de heilige 

Franciscus. Veel ouderen onder ons kennen uit hun jeugd nog het 

Marialof met aanbidding op zondagmiddag. De Eucharistische 

Aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk rond de 

uitstelling van het Allerheiligste. Hierbij wordt de heilige Hostie in 

een monstrans op het altaar geplaatst, waarna hymnen (lofzang ter 

ere van God) worden gezongen. Men kan het Allerheiligste ook in 

stilte aanbidden en spreekt dan van Stille Aanbidding.  

Bidden en stil zijn. 

Tijdens de Stille Aanbidding kunnen wij de Heer aanbidden, loven 

en danken, maar ook vragen om kracht en uitkomst in moeilijke 

situaties. Jezus zegt immers: “Komt allen tot Mij die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust en verlichting geven.” (Mattheüs 11, 28). 

Gewoon uitrusten bij Jezus, op adem komen … 
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Paus Franciscus zei in zijn tweet op 20 december jl.: “Als we 

Christus centraal willen stellen in ons leven, moeten we tijd 

doorbrengen in zijn aanwezigheid, voor het tabernakel.”  

Zo bezien past de Stille Aanbidding helemaal in deze tijd waarin 

mensen op zoek zijn naar zichzelf en rust en bezinning zoeken op 

allerlei plekken van stilte en meditatie. 

 

Wanneer? 

Iedere 4e zaterdagavond van de maand om 19:00 uur in de kapel.  

Vanwege de coronaprotocollen voorlopig in de kerk. 

Hoe? 

In de vorm van een gebedsviering, uitstelling van het Allerheiligste 

en stille aanbidding tot 19:45 uur. 

Verspreiding. 

Ik hoop, dat de parochianen die deelnemen aan de aanbidding, ook 

zelf op zoek gaan naar andere mensen, die aan de aanbidding 

willen deelnemen, zodat de Heer steeds meer aanbeden wordt en 

wij ook steeds overvloediger zijn zegen zullen ontvangen. 

 

diaken Frank Sieraal 

 

 Gebedenboek Van Maria Lichtmis tot 

Pinksteren 

 

Na het grote succes van het gebedenboek 

met Kerstmis (25.000 exemplaren) en 

vanwege de aanhoudende beperkingen voor 

kerken in nieuwe jaar wegens corona is er  

een nieuw gebedenboek Van Maria Lichtmis 

tot Pinksteren. Als een geschenk voor 

vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis 

te kunnen bidden in de tijd van Vasten, 

Goede Week, Pasen, Hemelvaart en 

Pinksteren. Als een teken van hoop om thuis 

je geloof te vieren als het in de kerken nog 

vaak niet mogelijk is. 
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 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 Het ISBN is: 978-94-93161-53-5. 

De medewerkers zullen dan zorg dragen dat u dit boekje thuis 

bezorgd krijgt. Maar inmiddels kunt u deze winkel ook weer 

bezoeken en dit persoonlijk doen. 

 

Mijn liefste wens 

Een gedicht ingestuurd door een parochiaan 

 

Opnieuw geloven in de mens. 

Niet altijd wijzen op zijn falen, 

maar duizend malen weer herhalen 

dat hij een deel is van Gods Plan. 

Daar wordt de wereld mooier van. 

  

Wanneer ik wel es niet bidden kan, 

voel ik acuut: lk mis iets, 

want ergens ben 'k er zeker van, 

er moet iets zijn, er is iets. 

  

Het is geen vaag verlangen, 

het is geen hebberig wensen. 

lk voel dat er iets eeuwig is, 

ik zie het aan de mensen. 

  

Toon Hermans 

 

Vertrek Geurt Roffel (Brandpunt) 

 

In de viering van 11 april j.l. maakte Geurt Roffel  bekend dat hij 

voornemens is het beroep aan te nemen van de PKN in Kamerik 

en Harmelen.  

De OWR (Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt) ondersteunt de 

persoonlijke ontwikkeling van haar pastores en wenst Geurt geluk 

mailto:bruna8782@brunawinkel.nl
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met zijn keuze en alle succes in het vervolg van zijn loopbaan. 

Toch doet het zeer een gewaardeerde pastor te zien vertrekken. 

Geurt vertrekt geenszins vanuit ontevredenheid. De verwachting is 

dat Geurt omstreeks medio juni afscheid zal nemen. 

 

Herdenking bevrijding kamp Amersfoort  

19 april 

 
Op 19 april 2021 is het 76 jaar 

geleden dat de leiding van 

Kamp Amersfoort werd 

overgedragen aan het Rode 

Kruis, in de persoon van Loes 

van Overeem.  

Kamp Amersfoort was vanaf dat moment drie weken lang een 

bevrijde enclave in bezet gebied. Op 7 mei 1945 vond de werkelijke 

bevrijding plaats.  

 

Kamp Amersfoort herdenkt op maandag 19 april via een live 

videostream en televisie- uitzending bij RTV Utrecht de slachtoffers 

van Kamp Amersfoort én de bevrijding van het kamp op 19 april 

1945. Online en op TV kunt u vanaf 14:00 uur afstemmen 

(voorprogramma). Om 14:15 uur start de herdenking. 

Op de website www.kampamersfoort.nl staat de link waarmee 

ingelogd kan worden om de herdenking online mee te beleven. 

 

Omdat een fysieke samenkomst niet kan, biedt kamp Amersfoort  

de mogelijkheid om uw verbondenheid kenbaar maken. Dat kan op 

2 manieren: 

1. Door het insturen van een kaart met uw bericht; 

2. Met het op afstand leggen van een roos; 

Iedereen kan een roos op afstand leggen en we herdenken alle 

(ruim 45.000) gevangenen die in Kamp Amersfoort hebben 

gezeten. 

Wilt u uw boodschap wat persoonlijker maken? 

Dat kan door een persoonlijke kaart met uw eigen tekst in te sturen. 

http://www.kampamersfoort.nl/
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U kunt zowel een roos als een kaart neer laten leggen bij ons 

monument. Of beiden. 

Op de website van www.kampamersfoort.nl is te lezen hoe dit kan.  

Vanaf 20 april kunt u het nieuwe ondergrondse museum bezoeken  

(afhankelijk van de coronamaatregelen). U kunt uw ticket vanaf half 

april via de website http://www.kampamersfoort.nl/  bestellen. 

 
OVERLEDEN 
 

Op 12 april j.l. is op 86 -jarige leeftijd overleden mevrouw 

Benvenuta (Ben) van Rutten- Veliscek. Zij woonde in het St.Pieters 

en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. 

Haar uitvaart zal plaatsvinden op 20 april in de boomgaard van de 

B&B De Blije Boomgaard aan de Droevendalsesteeg op Coelhorst 

Hierna volgt  de crematie in besloten kring. 

 
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   
24 en 25 april                                        Roepingenzondag 
 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 18 april 2021 
Jaargedachtenis: 
Gerbrand en Hans Voorburg. 
 
 

http://www.kampamersfoort.nl/
http://www.kampamersfoort.nl/
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Misintentie: 
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 
Uit dankbaarheid; 
Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 
Zondag 25 april 2021 
Jaargedachtenis: 
Kees Voorburg. 
 
Misintentie: 
Cecilia van Dijk - van Dijk;  
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp 
- van den Tweel: 
Hendrikus Everardus van Hamersveld; 
Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 
Annie Kok - Houdijk; 
Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 
Joop en Ali Tondeur; 
Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon 
Smink; 
Uit dankbaarheid familie Cheng; 
Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl . 
Reserveren voor het bijwonen van een viering kan op maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend via de gastvrouwen op nummer 033-
4801223. 

 
Week 16     week 18 
Zondag 18 april om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
Woensdag 21 april om 19.00u 
Eucharistieviering: 
Voorganger: Pastoor J. Skiba 
  
Donderdag 22 april om 09.00u 
Lauden;olv. Theo Hoogenboom 

Zondag 2 mei om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
 
Donderdag 6 mei om 09.00u 
Lauden; 
Olv. Theo Hoogenboom 
  
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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 Zaterdag 24 april om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken F. Sieraal; 
Eucharistische Aanbidding. 
  
Week 17 
Zondag 25 april om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
  
Woensdag 28 april om 19.00u 
Eucharistieviering: 
Voorganger: Pastoor J. Skiba 
  
Donderdag 29 april om 09.00u 
Lauden; 
Olv. Theo Hoogenboom 
  
Zaterdag 1 mei om 15.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Marijke van der 
Grinten mmv Ans Kruisselbrink; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
Mariaviering.  

 
Vrijdag 7 mei om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Seniorenviering. 
   
Zaterdag 8 mei om 19.00u 
Gebedsviering; 
Zang: Taizékoor; 
Taizéviering. 
  

 

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 2 mei. Daarom graag kopij uiterlijk 

tot donderdag 29 april 17:00 uur insturen. 

Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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