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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
     Nr 12    30 mei tot en met 12 juni 2021 
 

Maria en de mannen rondom haar 29 mei 15:00 uur 

 

De meimaand is vanouds de Mariamaand. Daarom is er op zaterdag 

29 mei a.s. om 15 uur wederom een Mariaviering met het thema: 

‘Maria en de mannen rondom haar’; haar vader Joachim, haar man 

Jozef, haar zoon Jezus en zijn vriend Apostel Johannes.  

Wie waren zij en wat betekenden zij voor Maria. Dat mag in deze 

viering samenkomen in woorden, gebeden en liederen, als een 

teken van bemoediging en kracht. 

Voorgangers zijn Marijke Van de Grinten en Margreet Gorter.  

Muzikale begeleiding door het St Martinuskoor o.l.v. Edy Keet en 

pianist Henk Kruisselbrink. 

 

Werkgroep Anders vieren 

 

Op 5 juni om 19:00 uur staat er weer een hele bijzondere viering 

gepland met medewerking van de sopraan Wendy Roobol, die de 

sterren van de hemel zingt, met begeleiding van Arjen Verhage op 

de basluit.  

De volgende viering is dan weer op 19 juni a.s. 

Meer informatie over beide vieringen hieronder. 

Tot slot: om u een indruk te geven van de vieringen Anders Vieren 

hebben we in dit Mb het verslag opgenomen van de viering op 15 

mei j.l. met als thema Maria Magdalena- Bejubeld en Belaagd. 
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Zaterdag 5 juni, Wendy Roobol bezingt Maria 

 

Op zaterdagavond 5 juni om 19.00 uur staan we in de pastorietuin 

van de geloofsgemeenschap Sint Martinus in Hoogland op een 

bijzondere manier stil bij de Moeder van alle Moeders, of gewoon 

Maria?  

Wie is deze 

vrouw die voor 

zovelen een 

troost en 

inspiratie is?  

Waarom spreekt 

ze zo tot onze 

verbeelding? 

Maria is al 

eeuwenlang een 

inspiratiebron voor kunstenaars. Ze is de meest afgebeelde persoon 

op aarde en geen enkele vrouw is zo vaak bezongen als zij.  

In een intieme viering neemt professioneel sopraan Wendy Roobol 

ons mee door het leven van Maria. Wendy gaat op zoek naar 

antwoorden op de vraag waarom Maria nog steeds zoveel betekent 

voor veel mensen, religieus of niet. Via verhalen, gesproken tekst en 

17e-eeuwse muziek voor zangstem wordt Maria in de schijnwerpers 

gezet. Na afloop heeft u wellicht een ander of completer beeld van 

Maria. Arjen Verhage begeleidt Wendy op een basluit. 

Bekijk de onderstaande Maria, Dolce Maria promo, zodat u in de 
sferen kom  
 

Trek iets warms aan en beleef deze unieke viering mee in de 

buitenlucht. Er zijn beperkt stoelen beschikbaar. Reserveer daarom 

snel bij de gastdames in de Pastorie op doordeweekse dagen van 9-

12 uur (033-4801223) of via het Reserveringssysteem vieringen. 

Bij minder mooi weer wijken we uit naar de Martinuskerk. 

De viering duurt ± 75 minuten 

Ad van Dijk, namens de werkgroep Anders Vieren  

https://youtu.be/MTIalaoIUnU
http://www.katholiekamersfoort.nl/
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Gebedsviering Anders Vieren 19 juni 19:00 uur 

Gebedssnoer maken 

 

Zaterdagavond 19 juni, de 3e zaterdag van de maand, is er om 19.00 

uur weer een gebedsviering die verzorgd wordt door de werkgroep 

Anders Vieren, voorheen Vieren o.l.v. Parochianen. 

Raakt u er al beetje aan gewend dat er naast de Eucharistieviering 

op zondag, er op zaterdagavond andersoortige vieringen zijn? 

De viering van 19 juni heeft als thema: Wanneer komen we tot 

bidden? 

We laten ons inspireren door de rozenkrans, maar maken een eigen 

gebedssnoer. 

De verschillende onderdelen worden door muziek met elkaar 

verbonden. U bent hierbij van harte uitgenodigd om, aan de hand 

van een verhaal, een psalm en een gedicht, eens te kijken wanneer 

we tot bidden komen en hoe een gebedssnoer kan ontstaan. 

 

Dit is alweer de laatste zaterdagavondviering voor de 

zomervakantie. Na de zomer gaan we door met deze andersoortige 

vieringen op de zaterdagavonden.  

 

We hopen u, na reservering natuurlijk, op 19 juni te zien. 

Bea van de Hoef, Ron Strik, Ank Ursem. 

 

Verslag gebedsviering 15 mei j.l. 

Maria Magdalena, bejubeld en belaagd 

 

Verstillende beelden, ontroerende muziek en pakkende 

woorden 

Anders Vieren, dát is het kenmerk van vieren op eigentijdse wijze op 

zaterdagavond in de Martinus. Verstillende beelden, ontroerende 

muziek en pakkende woorden. 

Zaterdagavond 15 mei was er om 19 uur in de St. Martinus 

Maria Magdalena - Bejubeld en Belaagd 
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Moedige vrouwen werden als wijze mensen in het volle licht gezet. 

 

Zomaar wat reacties op de viering van zaterdagavond 15 mei.  

 “Afgelopen zaterdagavond bracht jij Maria Magdalena op een 

bijzondere wijze voor het voetlicht Het was ontroerend om dit te 

zien en vooral te horen. De klanken van de liederen en video’s 

galmden prachtig door de kerk. Ik ben er stil van en het heeft 

mijn hart bij mij en anderen geraakt.  

 Het was een prachtige meditatieve viering. Heel veel dank voor 

al het werk en de inzet. 

 Wat een mooie viering! Prachtige muziek, mooie verbinding van 

Maria Magdalena met Etty Hillesum ook al omdat je daarmee 

aansluit bij iets wat er nu "actueel" is. 

 En wat mooi dat iemand uit de kerk zo indrukwekkend een 

gebed voordroeg.  

 Wat weer een mooie viering. Prachtige muziek paste perfect bij 

het thema. Dank ook namens mijn echtgenoot. 

 Maria Magdalena. Wat was het een mooi thema in deze tijd 

tussen Pasen en Pinksteren. Prachtig afgestemd met teksten, 

gebeden en zeker niet te vergeten de bijpassende muziek.  

Dan is de beamer een uitgelezen hulpmiddel om de intensiteit te 

verhogen. 

Ik ga het zeker nog een keer terugluisteren. Ik heb ervan 

genoten om dit mee te beleven. Hartelijk dank!  

 Een hele meditatieve viering; er was geen boekje zodat alles met 

aandacht beluisterd kon worden. Ook mooi dat er meerdere 

teksten door mensen uit de kerk gelezen werden 

 Na afloop was de tekst van de gezongen liederen beschikbaar 

om nog eens na te lezen.   Hoewel de kwaliteit van de muziek 

van de filmpjes bij terugluisteren niet optimaal is, is het goed te 

beluisteren; de teksten van de video’s zijn wel leesbaar”.  
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Verwacht: Maria Magdalena. De 

tentoonstelling! 

Museum Catharijneconvent gaat op 

zoek naar het beeld dat Nederland 

heeft van Maria Magdalena. Hoe ziet u 

deze vrouw van uitersten? Deze 

tentoonstelling is vanaf 25 jun 2021 

t/m 9 jan 2022 te zien in het Museum 

Catharijneconvent te Utrecht. Ga voor 

meer info over deze tentoonstelling 

naar: 

https://www.catharijneconvent.nl/tento

onstellingen/maria-magdalena/  

 

Vieren op de zaterdagavond dankzij meer zielen 

 
Al vele jaren kent de St. Martinusgemeenschap een actieve en 

betrokken Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochianen. Zij 

verzorgden iedere maand een Woord- en Communiedienst of 

gebedsdienst op zondag. Vanwege de komst van het Eucharistisch 

centrum naar de St. Martinus kan dit niet meer op de zondag.  

Voor een vitale geloofsgemeenschap is nodig dat er, naast 

Eucharistievieringen, ruimte is voor andersoortige vieringen. Zo 

komen we op andere wijze samen in zoeken naar zingeving, troost, 

bemoediging en inspiratie. 

Voortaan heet de werkgroep “Anders Vieren”, waaraan ook leden 

van de werkgroep familievieringen deelnemen. Deze werkgroep zal 

zoveel mogelijk de vieringen op zaterdagavond verzorgen.   

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 

Om de huidige kosters-en kerk-tv-regisseurs minder te belasten, is 

extra menskracht nodig. Daarom een oproep aan jou. 

 Wil jij af en toe op zaterdagavond koster zijn voor deze 

vieringen? 

 Vind jij het leuk om af en toe de kerk-tv te bedienen op 

zaterdagavond?   

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
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Natuurlijk werken we je goed in voor 

deze taken. 

In de toekomst zal er in de kerk 

steeds meer gedaan worden door 

vrijwilligers. Daarom is de spreuk 

‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ 

meer dan ooit van toepassing.  

Durf jij ons te bellen hoe je kunt 

bijdragen? Jouw ondersteuning is 

meer dan ooit nodig. We kijken uit 

naar je reactie. 

Namens de pastoraatsgroep,  

Saskia Meeuwessen (06-55362132) | Ans Kruisselbrink - Borgonjen 

(06-16521293) 

 

Sacramentsdag 2021 

 

Sacramentsdag is een hoogfeestdag binnen de katholieke kerk. Het 

is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit 

wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.   

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de 

gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel 

en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn 

waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De 

eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige 

Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.  

Op zondag 6 juni wordt Sacramentsdag op een aangepaste wijze 

gevierd. De traditionele Sacramentsdagviering in de Sint- 

Martinuskerk met de processie door de tuin kan geen doorgang 

vinden. 

Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst 

en is er een processie door de kerk. Het aanbidden van het 

allerheiligste vindt plaats op het rustaltaar voor het priesterkoor. 

We zouden de gelovigen willen uitnodigen om naar de viering te 

komen. De Eucharistieviering vangt aan om 9:00 uur met daarna de 



7 

 

processie in de kerk. De voorgangers zijn Mgr. Hoogenboom en 

diaken Frank Sieraal met 

muzikale ondersteuning van het  

Sint- Martinuskoor. 

 

Helaas mogen er slechts 70 

mensen aanwezig zijn. Om de 

viering mee te maken, nodigen 

we u hierbij uit om deze te 

volgen via de live stream. 

www.Kerkomroep.nl. 

 

Werkgroep 

Sacramentsvereniging                    Aanbidding allerheiligst rustaltaar 

Sint Martinus                                   foto 2019                                                         

 

Kinderopvang tijdens de Eucharistie 

 

Vanaf zondag 30 mei starten we in de pastorie van de Sint Martinus 

twee wekelijks met kinderopvang voor de allerkleinsten tijdens de 

Eucharistie op zondagochtend. Omdat we nog niet voldoende 

vrijwilligers hebben om dit wekelijks te doen, starten we tot aan de 

zomer met opvang tijdens zondagen in de oneven weken. Bij 

voldoende belangstelling en voldoende vrijwilligers willen we na de 

zomer een wekelijkse kinderopvang aanbieden. 

Bent of kent u vrijwilligers die het leuk zouden vinden om te 

ondersteunen bij de kinderopvang op zondagochtend, dan kunt u 

zich melden bij het secretariaat van de Sint Martinus via 

martinus.locatie@gmail.com 

Ook zijn we nog op zoek naar schoon en goed bruikbaar speelgoed 

(puzzels, spelletjes, kleurboeken, mini auto’s, baby en peuter 

speelgoed, poppen etc.) voor de kinderopvang. Als u speelgoed wilt 

doneren, kunt ook contact opnemen via 

martinus.locatie@gmail.com. Wij maken dan een afspraak met u om 

het speelgoed in ontvangst te nemen. 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:martinus.locatie@gmail.com
mailto:martinus.locatie@gmail.com


8 

 

Start voorbereiding Eerste Heilige Communie 

 

Nu de coronamaatregelen stap voor stap weer versoepeld worden 

en we ook weer met meer mensen kunnen vieren in de kerk, kunnen 

we ook binnen de Sint Martinus langzaam weer een aantal 

activiteiten oppakken. Op 16 mei zijn we weer gestart met de 

voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. We hebben dit jaar 

2 groepen met communicantjes. De eerste groep is de groep die 

vorig jaar reeds gestart was met de voorbereiding, maar toen helaas 

niet de Eerste Heilige Communie vieren. Dit jaar pakken we samen 

met hen de draad weer op en werken aan de voortzetting van ons 

mooie project voor de voorbereiding van de viering. De tweede 

groep zijn de communicantjes die zich voor het eerst dit jaar hebben 

aangemeld. Voor hen was alles nog nieuw, maar ze voelden zich al 

heel snel thuis in de pastorie waar we op zondagochtend de 

voorbereidingen doen. Ook met hen gaan we de komende weken 

hard aan de slag. De vieringen zijn op zondag 4 juli om 13.00 en 

15.00 in de Sint Martinuskerk en zijn ook te volgen via www. 

kerkomroep.nl 

Graag stellen we hieronder de communicantjes hieronder aan u 

voor: Giulia, Rozemarijn, Gijs, Arjan, Jayden, Anne-Lynn, Fayenn, 

Samuel, Savino, Jarno, Niko, Nani, Figo, Ilvie, Weronika, Anneloes, 

Jade, Pepijn, Thirza, Daan, Mika, Valentino, Alain  
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Laatste Herbergviering op 6 juni a.s. 
 
Na 18 jaar stoppen de oecumenische vieringen in 

ontmoetingscentrum De Herberg. Het zijn mooie jaren geweest, 

waarin met veel inzet en enthousiasme het samen vieren en geloven 

werd vormgegeven. Pionieren in optima forma, dat was wat er in De 

Herberg gebeurde. Veel nieuwe inwoners van Nieuwland vonden er 

een huis voor hun ziel. 

Maar een herberg is een plaats waar passanten tijdelijk onderdak 

vinden, en zo verging het onze Herberg ook. Mensen zijn gekomen 

en ook weer gegaan. We gingen steeds minder stoelen klaarzetten 

voor de viering, het voorbereidingsgroepje werd opgedoekt en 

sommige vrijwilligers kregen wel erg veel petten op. “Dit kan zo toch 

niet lang doorgaan,” zeiden Herbergers wel eens tegen mij.  

En zo kon het besluit om te stoppen eigenlijk niet uitblijven. Het is 

pijnlijk, temeer omdat we juist in coronatijd inspirerende vieringen 

hebben gehad. En dan is het moeilijk afscheid nemen. En tegelijk 

kijken we dankbaar en met vreugde terug op wat de vieringen ons 

hebben gebracht. Het was goed wat we deelden en beleefden. Het 

zal ons tot zegen zijn, ook nu de vieringen stoppen. 

En wie weet brengt dit einde weer een nieuw begin voort, en vinden 

we nieuwe manieren om geloof te beleven en te delen, en elkaar te 

ontmoeten. 

Op zondag 6 juni vindt de laatste Herbergviering plaats, zoals altijd 

om 11.00 uur.  

Als u deze viering mee wilt maken, kunt u zich opgeven bij Peter 

Schrieken, tel. 456 77 40. 

 

Rian Monkhorst verzorgt de muziek; Anna Walsma is voorganger. 

Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten en 

elkaar te ontmoeten. 

Weet u welkom!  Anna Walsma 
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OLVvA-breed UITVAARTKOOR - 

startbijeenkomst 12 juni 

 

Vind je het belangrijk dat er in alle kerken van onze parochie mooie 

koormuziek klinkt tijdens een uitvaart, meld je dan aan voor de 

startbijeenkomst van het OLVvA uitvaartkoor (in oprichting).  

Het is een al lang bestaande wens van met name voorgangers bij 

uitvaarten, om te komen tot een kwalitatief goed, breed gedragen, 

groot uitvaartkoor, inzetbaar voor de hele parochie. De vorming 

hiervan gaat nu gestalte krijgen.   

Tijdens een startbijeenkomst wordt het doel van een OLVvA -

uitvaartkoor verder toelicht. In deze bijeenkomst worden ook verdere 

afspraken gemaakt om te komen tot het nieuwe uitvaartkoor.  

Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen (waartoe we je 

hierbij van harte uitnodigen), kan zich aanmelden bij 

ondergetekende. Afhankelijk van het aantal deelnemers komen we 

of fysiek bij elkaar of is de bijeenkomst per zoom (wie kent het nog 

niet…) 

 Startbijeenkomst: zaterdag 12 juni van 15.00 – 17.00 uur 

(uiterlijk). 

 Aanmelding: via email marian.overmaat@gmail.com uiterlijk 

woensdag 9 juni 

 Op vrijdag 11 juni ontvang je de laatste informatie over o.a. 

locatie of een zoomlink 

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Koren, 

Marian Overmaat 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alvast wat informatie voor de komende tijd: 

 Van alle koren die nu uitvaarten zingen, nodigen we zangers 

t.z.t. uit voor het nieuwe uitvaartkoor.  

 Elke koorzanger, van welk koor dan ook, kan lid worden van het 

OLVvA uitvaartkoor. 

 Naast de huidige koorzangers zijn ook mensen welkom die op dit 

moment geen lid zijn van een OLVvA- koor.  

mailto:marian.overmaat@gmail.com
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 Indien nabestaanden voorkeur uitspreken voor een specifiek 

koor tijdens de uitvaart (er kan een relatie zijn tussen het koor en 

de overledene), heeft deze wens voorrang op de inzet van het 

OLVvA uitvaartkoor. 

 

RK-drankbestrijding 

 

 

 

Tussen 1904 en ongeveer 1935 is in Hoogland De Roomsche 

Drankweer actief geweest. Omdat ik, Piet Smink, wil proberen een 

artikel te schrijven over het reilen en zeilen van deze Roomsche 

Drankweer, ben ik sinds april 2019 bezig met het verzamelen van 

informatie en (foto)materiaal over de RK Drankbestrijding in de 

Hooglandse St. Martinusparochie. 

Bij de RK Drankbestrijding in Hoogland waren o.a. de volgende 

verenigingen betrokken: 

het Kruisverbond voor mannen vanaf 16 jaar 

 de Jongensbond “De Jonge Wacht” voor jongens van 12 tot 16  

jaar 

 de Mariavereeniging voor vrouwen vanaf 16 jaar 

 de Meisjesbond St. Agnes voor meisjes van 12 tot 16 jaar 

 de St. Annavereeniging voor jongens en meisjes tot 12 jaar met 

hun ouders. 

 Van deze verenigingen zijn geen documenten, zoals notulen, 

kasboeken, ledenlijsten, lidmaatschapsbewijzen en overzichten van 

bestuursleden bewaard gebleven. 
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Tot nu toe heb ik vooral informatie uit oude kranten uit die periode 

gehaald, maar die informatie is niet compleet. 

 Daarom is mijn hoop gevestigd op Hooglanders die in een oude 

“schoenendoos” nog informatie hebben, die ik zou kunnen 

gebruiken. 

Zo ben ik ook op zoek naar insignes die de leden van de vijf 

genoemde verenigingen verplicht waren te dragen, en naar foto’s 

van onderstaande personen bij voorkeur op een wat jongere leeftijd: 

 Manus Eggenkamp van Boelenhoef (1878-1964), de eerste  

secretaris van het Kruisverbond 

 Frans van Hees van Nieuwland (1846-1930), de eerste 

penningmeester van het Kruisverbond 

 Geertruida Brundel van de Vier Akkers (1882-1979), de eerste 

secretaresse van de Mariavereeniging 

 Gerbranda van Kleinwee-Schoonderbeek van de Brink/Coelhorst 

(1852-1939), de eerste penningmeesteresse van de  

Mariavereeniging. 

 

Dus als u thuis informatie en (foto)materiaal heeft over de RK 

Drankbestrijding in de Hooglandse St. Martinusparochie, laat het mij 

weten. Mijn adres is: Engweg 45; telefoon: 033 - 480 15 12;  

e-mail: prsmink@hetnet.nl. Breng ook de geloofsgemeenschap 

Sint Martinus hiervan in kennis. We zijn benieuwd. 

Piet Smink 

 

Zingende jeugd is slimmer!  

 

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint 

Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag 

voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende 

jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en 

zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de 

kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein. 

mailto:prsmink@hetnet.nl
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De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze 

liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor 

deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren 

graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt. 

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan 

houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en 

jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die 

specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden 

ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met 

hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg 

repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden. 

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor 

“Sing to God” en het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus 

Brandsmaparochie Ede-Wageningen.   

  

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint 

Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), 

en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per 

deelnemend koor. 

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij 

bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. 

Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   

 

Bereikbaarheid pastorie 

 

Omdat de regelgeving rondom Corona iets versoepeld is, zal de 

bereikbaarheid van de pastorie ook weer teruggaan naar normaal. 

Vanaf maandag 10 mei zal de gastvrouw daar weer aanwezig zijn 

op iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Het dragen van een mondkapje, het ontsmetten van de handen en 

de afstand van anderhalve meter blijven natuurlijk gehandhaafd. 

De gastvrouwen zijn blij om u iedere dag weer welkom te kunnen 

heten 

 

 

mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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OVERLEDEN 

Op 24 mei is op 86- jarige leeftijd overleden mevrouw 

Elisabeth Maria ( Elly) Hoogenboom - Verhoef. 

Zij woonde in de Vossenlaan in Bosch en Duin. Haar uitvaart is 

zaterdag 29 mei om 13.00 uur in de Martinuskerk en aansluitend is 

de begrafenis op ons kerkhof. 

 
Op 92- jarige leeftijd is op 24 mei overleden dhr Simon van Zuijlen. 

Hij woonde op het Schuilenburgerplein 1b in Amersfoort. 

Zijn crematie zal plaatsvinden in Bilthoven op maandag 31 mei. 

 
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. 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 30 mei 2021 

Jaargedachtenis: 

Eric Hartman. 

 

Misintentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gijs Hartman; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid familie Cheng.  
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Zondag 6 juni 2021 

Jaargedachtenis: 

Dhr Van Straalen. 

Misintentie: 

Job en Riek Botterblom-Voskuilen 

Annie Kok - Houdijk; 

Jeroen van Ophoven; 

Henk van Rees; 

Joop en Ali Tondeur; 

Voor de leden en overleden leden van de Sacramentsvereniging. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 

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

Reserveren voor het bijwonen van een viering kan op elke werkdag 

van 09.00 tot 12.00 uur via de gastvrouwen op nummer 033-

4801223. 

NB! De Taizéviering van 12 juni om 19:00 uur die in het Mirakel 

aangekondigd staat, zal niet plaatsvinden in de Sint Martinus, maar 

in het Brandpunt. 

 

Week 22                                           Week 24 
 
Zondag 30 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis; 

Hoog Feest Heilige Drie-

eenheid. 

  

 

 

 

Zondag 13 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis. 

  

Donderdag 17 juni om 09.00u 

Lauden; 

Olv. Theo Hoogenboom. 

  

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Donderdag 3 juni om 09.00u 

Lauden; olv. Theo Hoogenboom 

Vrijdag 4 juni om 09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Seniorenviering. 

 

Zaterdag 5 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Mmv.: Sopraan Wendy Roobol 

en muzikant Arjen Verhage 

Mariaviering 

  

Week 23 

Zondag 6 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorgangers: Mgr. Hoogenboom 

en Diaken F. Sieraal; 

Zang: Sint Martinuskoor 

Hoogfeest Sacramentsdag 

  

Donderdag 10 juni om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom.  

Vrijdag 18 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

  

 

Zaterdag 19 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

 
 

  

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 13 juni. Daarom graag kopij uiterlijk 
tot donderdag 10 juni 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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