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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
             Nr 10  2 tot en met 15 mei 2021 
 
 
 

In de steek gelaten… 

 

Wanneer voel je je in de steek gelaten? 

Het doet mij denken aan de passage in het lijdensverhaal waar 

Petrus tot driemaal toe ontkent Jezus te kennen. Eerder in het 

Mattheüsevangelie had Petrus nog gezegd: “Al moet ik met U 

sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.” Maar waarom durfde 

Petrus dit niet vol te houden toen het eropaan kwam? Was hij bang 

voor de consequenties, misschien wel bang voor zijn eigen leven? Is 

oprechtheid dan nog wel zo gemakkelijk en vanzelfsprekend? 

De spijt en het verdriet bij Petrus wordt prachtig muzikaal in de 

Mattheüs Passion weergegeven. 

Er zijn mensen die in vergelijkbare situaties oprecht blijven, zichzelf 

of anderen niet verloochenen, de waarheid niet uit de weg gaan, op 

blijven staan tegen het onrecht dat zichzelf of anderen wordt 

aangedaan. 

Ik vraag mij af: Durf ik dat wel? Vasthoudend en strijdend te zijn om 

het onrecht dat je voelt, aan te vechten? En daarbij alle 

consequenties aanvaarden? 

Of zou ik het niet doen en later spijt krijgen, omdat ik de kans niet 

heb aangegrepen? 
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Ook bij de keuze van het Bisdom om zich terug te trekken uit Het 

Brandpunt kun je jezelf de vraag stellen: Wat wordt er van mij 

gevraagd in deze situatie? 

Het antwoord kan zijn: Daar kunnen we toch niets aandoen, dat zijn 

de consequenties van een hiërarchische kerk. 

Of moet je een geluid laten horen dat we het hiermee oneens zijn? 

Dat dit echt niet kan! 

 

Citaat uit Nieuwsbrief van Het Brandpunt 

“Vanmorgen in de viering van 25 april maakte Angelique Liebens, 

vicevoorzitter RK-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, op 

instructie van Kardinaal Eijk bekend dat de RK-kerk haar participatie 

in onze geloofsgemeenschap beëindigt. 

 

Allen die dit hoorden waren verbijsterd en voelen grote 

verslagenheid bij opnieuw een verlies in onze gemeenschap. 

Hoewel de OLVvA stelt dat dit geen einde voor de onderlinge 

samenwerking hoeft te betekenen is deze keuze fundamenteel en 

niet te bevatten. De inzet van onze pastor Josephine van Pampus is 

daarmee zeer onzeker geworden. Wij leven met haar mee en blijven 

haar steunen in wat dit met name voor haar persoonlijk betekent. 

We moeten nu noodgedwongen opnieuw onze toekomst onder ogen 

zien. Gedurfd en pionierend begonnen door de mensen uit de Sint 

Martinus en De Inham begin negentiger jaren, is gaandeweg onze 

geloofsgemeenschap gevormd en hebben we bestuurlijk en zakelijk 

elkaar gevonden in de bouw van Het Brandpunt. Katholieke en 

protestantse mensen inspireerden elkaar en hebben een eigen 

identiteit en presentie in de gemeente Amersfoort en omgeving 

kunnen ontwikkelen. Een aantrekkelijke en waardevolle vierplek voor 

allen die in de christelijke en spirituele diversiteit een plek voor 

inspiratie en ontmoeting zoeken. Ondanks deze tegenslag zijn we 

vastbesloten om pionierend door te gaan met onze oecumenische 

missie. De OLVvA heeft ook benadrukt die weg samen met ons te 

willen gaan.” 
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Hieronder de afsluitende woorden van pastoraal werker Josephine 

van Pampus in de viering van 25 april 2021 na het bericht van het 

bestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort dat 

op instructie van Kardinaal Eijk de RK-kerk de participatie in Het 

Brandpunt wordt beëindigd. 

 

Wat moet je zeggen wanneer datgene wat jou heilig is,  

voor de ander geen prioriteit meer is?  

Hoe vind je elkaar?  

Hoe versta je elkaar  

waar de één het heeft over ‘onopgeefbaar verbonden’ in de 

oecumene,  

terwijl de ander spreekt over ‘focus op eigen identiteit’?  

Waar ik zelf zal blijven zeggen  

dat geen enkele kerk compleet is zonder de ander,  

terwijl een ander dat echt anders ziet.  

De tranen om de littekens  

die de verwonding van het afscheuren zal geven, 

waarvan ik hoop dat er ook iets goeds uit komen kan.  

 

Ik gelóóf in de oecumene, niet als hobbyisme of aardig experiment; 

ik geloof in oecumene  

als intrinsieke opdracht en waarde van alle christelijke kerken. 

Ik gelóóf in het Brandpunt. 

ik gelóóf in haar kracht en enthousiasme om nieuwe wegen te gaan, 

en te blijven zoeken naar verbindingen tegen de klippen op.  

Maar ik gelóóf ook in haar liefde  

om woede en teleurstelling om te buigen  

tot een gemeenschap die zij ten diepste is,  

en die gegrift staat op de steen in de muur bij de deur: 

"Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid". 

Laten we ons daaraan vasthouden wanneer we ons slotlied zingen: 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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De verslagenheid bij het Brandpunt is groot. Het moet nu opnieuw 

de toekomst bezien nu het bisdom de participatie van OLVvA in het 

Brandpunt beëindigt.  

Ook voor ons was dit bericht een enorme verrassing. Wat gedurfd 

en pionierend begonnen is begin jaren ‘90 als een gezamenlijke 

inspanning door de mensen van de Sint Martinus en de Inham, komt 

nu op losse schroeven te staan. 

We nemen de tijd om na te denken wat dit voor ons betekent en de 

onderlinge samenwerking. 

 

In het begin stelden wij deze vraag: wat betekent de keuze van het 

bisdom om zich terug te trekken uit Het Brandpunt voor u?  Wat 

wordt er van u gevraagd in deze situatie? Wat betekent dit voor de 

onderlinge samenwerking?  

Laat het ons weten: martinus.locatie@gmail.com 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 
Op de website van OLVvA staat de volledige toespraak over de 

berichtgeving van OLVvA over het Brandpunt, zoals deze bij het 

Brandpunt op 25 april is uitgesproken door Angélique Liebens. 

Alsmede de redenen vanuit het bisdom, om te komen tot dit besluit. 

Bovengenoemde toespraak is een aantal keren uitgeprint. Ze liggen 

achterin de kerk om mee te nemen. 

 

Versoepeling coronamaatregelen m.b.t. 

uitvaarten 

 

Dinsdag 20 april zijn er in de persconferentie van het kabinet een 

aantal versoepelingen op het gebied van de coronamaatregelen 

aangekondigd. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag 

mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn. Ook voor 

de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart 

honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van 
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de kerk dit aantal toelaat met inachtneming van de 

anderhalvemetermaatregel. Het uitgebreide bericht over deze 

versoepeling is te vinden op 

 https://www.rkkerk.nl/category/dossiers/dossier-coronavirus/ 
 

 

Vieringen in de Sint-Martinuskerk 

 

Nu de Sint-Martinuskerk het 

Eucharistisch Centrum van 

de Parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort is 

geworden, betekent dit dat er 

iedere zondag 

Eucharistieviering is waarin 

een priester, pastoor Skiba of 

pastor Meneses, voorgaat. 

Ook op bepaalde kerkelijke 

feestdagen door het jaar zoals Maria Boodschap, Maria ten 

Hemelopneming, Allerheiligen enz. zijn er in het Eucharistisch 

Centrum eucharistievieringen. Eveneens geldt dat voor Tweede 

Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. 

Zo waren ook alle vieringen van de Goede Week en Pasen in het 

Eucharistisch Centrum. 

 

Vieren op de zaterdagavond 

Al vele jaren kent de Sint- Martinusgemeenschap een actieve en 

betrokken Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochianen. Zij 

verzorgden voorheen elke maand een Woord- en Communiedienst 

op de zondag en regelmatig een gebedsdienst op de 

zaterdagavond. 

Toen bekend werd dat de Sint- Martinuskerk Eucharistisch Centrum 

werd, en er dus geen plek meer zou zijn voor de waardevolle en 

goedbezochte vieringen van deze werkgroep, zijn de 

Locatieraad/Pastoraatsgroep met het Bestuur overeengekomen dat 

https://www.rkkerk.nl/category/dossiers/dossier-coronavirus/
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er op zaterdagavond ruimte zou zijn voor andersoortige vieringen. 

Het zou immers spijtig zijn wanneer deze vorm van vieren niet meer 

zou kunnen plaatsvinden.  

Want een vitale geloofsgemeenschap geeft ruimte aan parochianen 

en medeburgers om, naast de eucharistievieringen, op andere wijze 

samen te komen en te zoeken naar zingeving, troost, verstilling, 

bemoediging en inspiratie. 

Bovendien wil het Taizékoor ook graag meditatieve vieringen in de 

Martinuskerk houden. En om ook ruimte te geven aan de 

Eucharistische Aanbidding – een verstilde vorm van meditatie- is 

besloten om al deze “andere” vieringen op een zaterdagavond om 

19.00 uur in te plannen. 

Er is een uitzondering voor de aanvangstijd van de komende 2 

Maria vieringen in mei; deze zijn om 15:00 uur.  

 

 
 

Wees niet bang 

Op zaterdag 17 april j.l. konden we voor het eerst een invulling van 

deze vorm van vieren ervaren. 

De inhoud - over angst en over vertrouwen- was zeer toepasselijk in 

deze periode tussen Pasen en Pinksteren, maar ook in deze 

voortdurende tijd van de coronapandemie. 

Ook werden toepasselijke en wereldse woorden van een filosoof 

meegenomen in de teksten. 

De viering werd gedragen en "gedaan" door en met de aanwezige 

parochianen. De muziek bij de viering paste goed bij het thema: 

‘Wees niet bang.’  
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Anders Vieren in mei 

De komende periode bent u van harte welkom bij de volgende 

vieringen: 

1 mei: Mariaviering om 15:00 uur. Het thema is Maria-Moederdag. 

8 mei: Taizé-viering om 19:00 uur, verzorgd door het Taizékoor. 

15 mei: 19.00 uur Anders Vieren met het thema:  

 ‘Maria Magdalena: Veelkleurig.’  

Deze mysterieuze en inspirerende vrouw houdt al 

eeuwenlang de gemoederen bezig. Er komt binnenkort ook 

een tentoonstelling over Maria Magdalena in het 

Catharijneconvent; deze loopt van 25 juni 2021 - 9 januari 

2022 in het Museum Catharijneconvent. 

22 mei: Stille Aanbidding verzorg door diaken Frank Sieraal.  

29 mei: Mariaviering om 15:00 uur met medewerking van het Sint-

    Martinuskoor. 

 

Reserveren voor het bijwonen van deze vieringen kan via 

www.katholiekamersfoort.nl 

Telefonisch reserveren voor een viering kan op maandag-, 

woensdag- en vrijdagochtend via de gastvrouwen op nummer  

033-4801223. Alle vieringen zijn ook te volgen via 

www.kerkomroep.nl 

 

Mariamaand 

 

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

1 mei a.s. om 15 uur een Mariaviering met het thema ‘Maria-

Moederdag’. 

Hoewel Maria voor veel mensen belangrijk is in het leven, is zij vaak 

niet meer zo zichtbaar in onze huiskamers. Ook staat zij vaak 

letterlijk en figuurlijk achter in de kerk verborgen op een bescheiden 

plaats. Het is zoals zij zelf steeds gewild heeft: niet in de 

schijnwerpers. Het volle licht moet immers vallen op haar Zoon 

Jezus.  

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
http://www.katholiekamersfoort.nl/
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In deze meimaand halen we Maria letterlijk naar voren. Ze staat op 

het altaar voor in de St. Martinuskerk. In de Mariaviering gaan we 

haar in de bloemen en in het licht zetten.  

We willen haar danken voor de goede dingen in ons leven en haar 

vragen ons te helpen en te steunen in moeilijke tijden. In deze 

coronacrisis willen we speciaal die mensen, die als een moeder 

zorgen voor anderen, ons gebed vragen en kaarsen aansteken. 

 

 
In deze meimaand staat Maria in de Mariagrot op het altaar.  
Het beeld en de grot zijn gemaakt door Jan de Ridder.  
De bloemen zijn verzorgd door Annie de Ridder en Ans van de Tweel 

 

Tijdens een bloemenritueel zetten we rozen bij haar neer; 7 witte 

rozen voor alle droeve dagen die Maria heeft meegemaakt. En 7 

rode rozen voor alle goede dagen die Maria heeft gekend. Daarna 

overhandigen we deze 7 rode rozen aan de geestelijke verzorger 

van het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis. 

Met dit gebaar willen we symbolisch alle medewerkers in -en 

rondom - de zorg een hart onder de riem steken. Zij hebben een 

zwaar jaar achter de rug en het is nog niet voorbij. Voorganger is 

Marijke Van de Grinten. Begeleiding: Parochiekoor Hoogland o.l.v. 

Ron Strik. 

 

Ans Kruisselbrink- Borgonjen 
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Maria Gebed  

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, 

een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. 

In kerken en kapellen, op hoeken van straten, 

verkleurd door regen en wind, 

in huiskamers, oud of modern 

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 

Een jonge vrouw uit Galilea, 

met een leven getekend door het lijden van haar Zoon. 

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. 

Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment 

dat de leerlingen er allemaal vandoor waren. 

Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar. 

Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. 

Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar 

leven 

van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer. 

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, 

bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. 

Haar beeld zal mensen blijven troosten 

en wegen laten vinden naar elkaar en naar God. 

Een mens als wij is zij geweest: Maria 

met angst en tranen in de ogen, 

met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal. 

Een mens als wij is zij geweest, 

staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine 

dingen. 

Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof, 

en haar vertrouwen groter dan het onze. 

Langs Maria, deze buitengewone vrouw,  

willen wij dichter bij Jezus en zijn boodschap komen. 
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De Taizé gebedsviering 

 

 
 

Komende zaterdagavond 8 mei a.s. om 19:00 uur is er weer een 

Taizé- gebedsviering in de Sint- Martinuskerk. Recentelijk spraken 

we na afloop van de afgelopen Taizé- gebedsviering met Thea 

Groot. Zij is al een aantal jaren betrokken bij deze vorm van vieren. 

Deze vorm van vieren is ongeveer 13 jaar geleden begonnen in de 

toenmalige parochiekerk Heilige Geest. Na het afscheid van pastor 

Jeanine Vermeulen hebben Thea en haar man Jan het voortgezet. 

Na sluiting van deze kerk zijn zij verder gegaan met de Taizé-

vieringen in de kapel van de Heilige Kruiskerk. Een paar jaar 

geleden zijn ze vertrokken naar de oecumenische 

geloofsgemeenschap Het Brandpunt. Zij hebben deze gemeenschap 

gekozen, omdat Taizé ook oecumenisch is. Het betekent niet dat zij 

alleen daar deze vieringen verzorgen. 

Soms vieren ze ook in de St. Joseph en de St. Ansfridus. Inmiddels 

zijn ze nu gevraagd om een aantal keren deze te verzorgen in de 

Sint Martinuskerk.  

 

Het ontstaan van Taizé 

De geschiedenis van de gemeenschap begint in 1940 toen broeder 

Roger (Roger Schutz) in het plaatsje Taizé in de omgeving van 

Cluny aankwam. Hij kocht er een huis, waar hij mensen opving die 

het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 

1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé 

terug. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij hem 
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aangesloten, waarmee hij de oecumenische gemeenschap stichtte. 

Op paaszondag 17 april 1949 legden de eerste zeven broeders 

daarover de Levensgeloften af en sindsdien is deze gemeenschap 

gegroeid.  

 

Zingend bidden 

Jan en Thea, voelen zich erg aangetrokken tot de plaats Taizé in 

Frankrijk. Veel jongeren komen naar Taizé en geven uitdrukking aan 

hun geloof in zang en stilte. Die stilte brengt eenheid en 

verbondenheid.  De meerstemmigheid van de zang is prachtig en 

werkt mediterend. Dit betekent dat je zingend aan het bidden bent. 

Verder hoor je dat vele gezongen teksten regelmatig herhaald 

worden. Dit wordt gedaan om de meditatie te verdiepen. 

Naast de zang wordt er uit de Bijbel gelezen en worden er 

meditatieve teksten gelezen.  

Ook worden er voorbeden uitgesproken door de voorganger. Helaas 

is het door de corona voor de bezoekers niet mogelijk om hardop 

hun intenties uit te spreken of een kaarsje op te steken. Buiten 

corona doen zij dit wel. Je kan wel je intentie opschrijven in het 

intentieboek met je eigen pen. Het thema voor de komende Taizé 

gebedsviering is: “Je krijgt wat je nodig hebt”. 

 

Het gemengd Taizékoor bestaat uit 12 tot 15 leden en staat o.l.v. 

dirigent Frits Klostermann. Een aantal van hen zijn al een keer op 

bezoek geweest naar Taizé. Het is een inloopkoor; je kan altijd een 

keer komen meezingen. De vieringen worden voorbereid door een 

vaste groep van vijf mensen (Rob en Lia Goossens, Frans Krikhaar 

en Jan en Thea Groot). Soms schuiven ook anderen aan.  

Tot slot: als je wilt weten hoe het voelt om net als Thea meer tot het 

bidden te komen, nodigt zij iedereen uit om eens een Taizé-viering 

mee te maken.  

Helaas kunnen er maar 30 mensen komen, maar je kunt deze 

viering ook online volgen via de livestream van kerkomroep, zodat je 

toch de verbondenheid van Taizé kunt voelen en ook samen kunt 

vieren. 
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Eigentijdse Pinksternoveen 2021 
 

Na de Hemelvaart van Jezus is het negen 

dagen lang wachten op de Geest die ons 

met Pinksteren is beloofd. Negen dagen 

krijg je de tijd en ruimte om je gevoelig te 

maken voor de geestkracht die verscholen 

ligt in geloof en het leven. Volgens oude 

traditie is het gebruikelijk om in die 

‘verweesde’ dagen een noveen te bidden 

en daarbij een noveenkaars aan te steken 

die 9 dagen lang het vuur brandend houdt.  

 

 

Kaars en boekje 

Diverse voorgangers van PKN en OLVA hebben dit jaar weer een 

boekje gemaakt met 9 eigentijdse teksten en gebeden. Marjet de 

Jong ontwierp voor de kinderen een speciale pagina met ideeën en 

knutsel en natuurlijk is er ook dit jaar weer een oecumenische 

Vlammenjacht.  

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. Omdat we deze weken 

nog steeds niet samen kunnen komen om te vieren, brengen we dit 

keer de kaars en het boekje op Hemelvaartsdag weer bij iedereen 

thuis. Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je 

naam en adres op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van 

Pampus 06-300 99163,  

of via het mailadres jvanpampus@casema.nl  

Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het 

afleveren van de kaars. Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 7 

mei. En wie het leuk vindt om op Hemelvaartsdag te helpen met de 

verspreiding van de kaarsen: meld je bij:  

 

Josephine van Pampus 

Telefoon: 06-300 99 163 

e-mail: jvanpampus@casema.nl  

mailto:jvanpampus@casema.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
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Vormen is een van de drie initiaties 
 
Op zondag 18 april ontvingen negen jonge mensen uit onze 

parochie in het bijzijn van hun ouders 

het heilig Vormsel. Het was voor het 

eerst dat dit in het nieuwe 

eucharistisch centrum plaats vond. 

Patrick Kuipers was de vormheer. Na 

afloop was er met hem een 

ontmoeting. 

 

Het schilderij gewijd aan het 

vormsel 

Achter in de Sint-Martinuskerk zien 

we zeven schilderijen van 

kunstenares Ruth Jütte met als thema 

de zeven sacramenten. Bij het 

schilderij gewijd aan het vormsel, 

horen de volgende woorden ter 

inspiratie: groep, erbij horen, kinderen, ontvangen, beloven en 

doorgeven. We zien dit terug in de kleuren: warme roodtinten, oranje 

en wit. Daarom droeg Patrick op deze zondag ook een rood kazuifel. 

  

Patrick Kuipers vertelde het volgende over het 

Vormsel. 

Het vormsel is een van de drie 

initiatiesacramenten (ingeleid worden): 

doopsel, eucharistie en vormsel. Door 

toediening van het vormsel ronden we de 

inwijding in de katholieke kerk af.” Bij het vormsel horen de volgende 

twee symbolen: handoplegging (de hand van de vormheer is 

eigenlijk de hand van God die tegen je zegt: “Ik hou mijn hand boven 

het hoofd en blijf bij je en je kunt op mij rekenen. Ik bescherm je en 

ben er voor jou.” Het tweede teken dat de vormeling ontvangt is de 

zalving van het heilig chrisma (heilig olie) op het voorhoofd en 
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daarbij wordt gezegd: “Ontvang het zegel van de heilige geest de 

gave Gods.” Hierna maakt de vorm een kruisje op het voorhoofd van 

de vormeling en daarmee bekroont hij het doopsel van toen en de 

cirkel is dan rond. Op deze zondag moesten we constateren dat er 

maar negen vormelingen waren.  

 

Het totale artikel met een filmpje is te lezen op de site van katholiek 

Amersfoort. Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/2021/04/20/een-

ontmoeting-met-vormheer-rector-en-priester-patrick-kuipers/ 

 

Vrouwevaert 2021 

 

 

Traditiegetrouw zou op de 

eerste zaterdag ná 

Hemelvaart zaterdag 15 

mei de Vrouwevaertviering 

en de pelgrimstocht rond 

de grachten van onze 

binnenstad plaatsvinden. 

Helaas laten de COVID-19 

protocollen dat ook dit jaar 

nog niet toe. 

In plaats daarvan wordt u 

uitgenodigd om zelf een 

kaarsje op te steken bij 

Maria in de dagkapel van 

de Sint Franciscus Xaveriuskerk en in de Oud-Katholieke kerk van 

Sint Joris op ’t Zand. 

Tevens treft u daar een Vrouwevaertboekje aan met 

wetenwaardigheden én de route, waardoor u zelf de pelgrimstocht 

kunt ondernemen. 

Beide kerken zijn deze zaterdag open van 09:00 – 17:00 uur. 

Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort. 

 

https://katholiekamersfoort.nl/2021/04/20/een-ontmoeting-met-vormheer-rector-en-priester-patrick-kuipers/
https://katholiekamersfoort.nl/2021/04/20/een-ontmoeting-met-vormheer-rector-en-priester-patrick-kuipers/
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Kerk – zijn, nu en straks Wat leren we van 
Corona? 

 
Maandag 10 mei 20.00 tot 21.30 uur Zoombijeenkomst  

deelname is kosteloos  

Organisatie: Spiritueel Cultureel Centrum en Raad van Kerken 

Amersfoort  

informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 
Corona heeft ons hele leven op zijn kop 

gezet. Het onnatuurlijke afstand 

bewaren verstoort diepgaand onze 

relaties. Ook kerken ondervinden de 

gevolgen. Online vieringen zijn geen 

echte vervanging, maar geven ook weer 

nieuwe mogelijkheden en dimensies.  

Onzeker is hoe lang Corona nog blijft doorwerken, ook na de 

vaccinaties. Uit onderzoek komt naar voren dat de band van mensen 

met de kerk anders is geworden. Mensen zijn de kerkgang ontwend 

geraakt. Voor wie al op een ‘randje’ stond kan deze tijd het laatste 

duwtje zijn om af te haken.  

Dit is een moment voor kerken om zich te 

bezinnen: Hoe verder? Zijn nieuwe vormen van 

kerk-zijn nodig en mogelijk? Hoe blijven mensen 

verbonden met elkaar? En wat kunnen we 

betekenen voor mensen buiten onze eigen groep, 

juist nu?  

Over deze vragen hoort u eerst drie inleiders, 

achtereenvolgens:   

- Jan Hoogland, lid Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-

Noord  

- Marieke den Braber, predikant De Hoeksteen (Protestants, PKN)  

- Josephine van Pampus, voorzitter Raad van Kerken Amersfoort. 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Gespreksleider is Wiebo Spoelstra, vice-voorzitter Raad van Kerken 

Amersfoort, directeur Etty Hillesum Lyceum (Deventer), actief in de 

Fonteinkerk.  

Na deze inleidingen gaan we met elkaar en met de inleiders in 

gesprek in breakoutrooms.  

 

 

Dodenherdenking 4 mei 2021 

 
Vorig jaar kon de 

Oecumenische viering 

op dodenherdenking, 

niet doorgaan door de 

Coronamaatregelen. 

Ook dit jaar zal er helaas 

geen gebedsdienst zijn 

in De Inham. 

De werkgroep die vanuit geloofsgemeenschappen De Inham, Het 

Brandpunt, Sint Martinus en de Veenkerk de jaarlijkse vieringen 

voorbereidt, heeft daarom nagedacht over een andere manier van 

herdenken.  Alle vijf werkgroepleden hebben een korte persoonlijke 

overdenking geschreven en willen deze met u delen. U ziet in deze 

reportage achtereenvolgens Maarten Boersen, Corrie Borgers-Bos, 

Henny Rouwhorst, Josephine van Pampus en Irene Oldewarris. 

Deze reportage is gebaseerd op het jaarthema van het 4 en 5 mei 

comité. Ga naar: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-

vieren/jaarthema/jaarthematekst-2021 

  

De video’s zijn vanaf 4 mei te bekijken vanaf 9:00 uur en open 

daarvoor deze 

youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=9DTYCkw7GWA of 

ga naar de site Katholiek 

Amersfoort: https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/04/dodenherdenki

ng-4-mei-2021/ 

 

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthematekst-2021
https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthematekst-2021
https://www.youtube.com/watch?v=9DTYCkw7GWA
https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/04/dodenherdenking-4-mei-2021/
https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/04/dodenherdenking-4-mei-2021/
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Online avond over diversiteit en inclusie op        

6 mei 

 

Op 6 mei organiseren de Amnesty werkgroepen Amersfoort en 

Leusden een online avond over diversiteit en inclusie. Met als 

gastspreekster Kathleen Ferrier, deskundige op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en diversiteit 

  

 
 

Voordat Kathleen Ferrier in 2002 Kamerlid werd voor het CDA als 

woordvoerder voor internationale samenwerking, onderwijs, 

gezondheidszorg en sociale zaken, werkte ze als deskundige op het 

gebied van ontwikkelings-samenwerking in onder andere Chili en 

Brazilië. Na haar afscheid van de actieve politiek in 2012 woonde en 

werkte zij vijf jaar in Hong Kong. Sinds 2019 is ze voorzitter van de 

Nederlandse Unesco Commissie. Kathleen Ferrier is de jongste 

dochter van de eerste Surinaamse president. 

 

Digitale inloop: 19:45 uur, online programma 20.00-21.00 uur 

twee uur voor aanvang staat de link op 

https://amersfoort.amnesty.nl/activiteiten/online-evenementen 

 

 

 

 

https://amersfoort.amnesty.nl/activiteiten/online-evenementen
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Dauwtrappen met Hemelvaart op 13 mei 
 

 
Dauwtrappen is voor vroege vogels; de wereld is nog stil en vol 

verwondering. Doe je mee?  

We verzamelen om 07.00 uur bij Het Brandpunt. Dan kan je kiezen: 

of fietsen, of struinen door de wijk en het Schothorsterpark. Wat je 

ook kiest: je hebt een speurneus nodig. Uiteindelijk kom je terecht bij 

de Sint- Martinuskerk, waar we samen ontbijten. Wanneer iedereen 

zelf wat brood meeneemt, dan leggen we dat op grote schalen om 

samen te delen. Ans en Ad van de Sint- Martinuskerk zorgen voor 

koffie, thee en sinaasappelsap. Er is nog een klein programma en 

een daverende verrassing van pastor Mauricio. Rond kwart over 9 

sluiten we af met een korte viering in de tuin bij de vijver, waarna 

iedereen weer zijn eigen weg kan gaan. 

De organisatie is in handen van de gezamenlijke kerken van 

Amersfoort Noord en Soesterkwartier, maar iedereen uit andere 

kerken in Amersfoort kan meedoen!  

Voor de organisatie en het ontbijt willen we wel graag weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave bij Josephine van 

Pampus, jvanpampus@casema.nl Graag vermelden of je wilt fietsen 

of wandelen. (circa 1.15 uur)  

Anna, Martin, Rein en Josephine 

 
Telefoon: 06-300 99 163 

e-mail: jvanpampus@casema.nl  

 

mailto:jvanpampus@casema.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
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In We gingen domweg beschrijf ik de evacuatie op 10 mei 1940 van 

Amersfoort en Hoogland. Meer dan 40.000 inwoners van Amersfoort 

gingen in trein naar Alkmaar en zestien dorpen Noord-Holland. De 

vierduizend Hooglanders gingen met de bot vanuit Spakenburg naar 

Edam en Volendam. Die volksverhuizing was nodig, omdat het 

Nederlandse leger bang was voor veel burgerdoden langs de 

Grebbelinie. De evacuatie werd al vanaf september 1939 grondig 

voorbereid, aanvankelijk zonder de burgers te informeren, omdat de 

overheid de mensen niet bang wilde maken en voortijdige paniek 

wilde voorkomen. Tegelijkertijd raadde ze de burgemeesters van de 

betrokken gemeenten aan om bijstand van geestelijk leiders te 

vragen, zodra burgers wisten dat ze geëvacueerd konden worden en 

op de dag van de evacuatie zelf. De samenleving was toen nog zeer 

verzuild en niet zo ontkerkelijkt zoals die nu voor een groot deel wel 

is. Hoe die bijstand gegeven werd, is gissen. In Archief Eemland zijn 

geen verslagen te vinden van wat priesters, dominees of rabbi’s in 

die dagen hebben gedaan om hun mensen moed in te spreken. 

Iedereen zal zich daar een eigen voorstelling van kunnen maken. 

Wat wel te vinden is, zijn verzoeken om uitzonderingen op de 

genomen maatregelen. Op 1 december vraagt de president van het 

Oud-Katholieke seminarie in Amersfoort of hij als groepsleider zijn 

studenten mag vergezellen als de Duitse inval een feit is. Nu zijn de 

studenten verdeeld over meerdere groepsleiders en de president wil 

zijn jongens bij elkaar houden. Op 18 januari 1940 dient de 

Nederlands Hervormde predikant Van den Berg een verzoek in of hij 

zijn auto niet ter beschikking hoeft te stellen voor de evacuatie, 
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omdat hij gelovigen heeft buiten de stadsgrenzen en hij bovendien 

bestuurslid is van Zon en Schild. Hij vindt dat hij zijn auto niet kan 

missen. In diezelfde maand vragen priesters van de katholieke kerk 

om ingedeeld te worden in Klasse A, dat wil zeggen in de groep die 

onmisbaar wordt geacht om tot het laatst te blijven. Zij willen hun 

parochianen bij kunnen staan tot op het moment van vertrek en ook 

nog kunnen zorgen voor degenen die weigeren te vertrekken. Of 

pastoor De Jong van de Sint-Martinusparochie in Hoogland zo’n 

verzoek heeft ingediend, is onbekend. Wat we wel weten is dat, toen 

de Hooglanders met gevulde kussenslopen op weg waren naar de 

haven van Spakenburg, een open vrachtwagen hen passeerde 

waarin de pastoor zat, samen met zijn kapelaan en de nonnen van 

Leo’s Oord. De pastoor zat in een leunstoel achter in de 

vrachtwagen, van waaruit hij met een grote wijkwast de 

vluchtelingen zegende. Het is een filmisch beeld. Ook weten we dat 

hij en zijn gezelschap als eersten een boot opgingen die de evacués 

naar Edam en Volendam zouden brengen. De zondag na hun vlucht 

was het Pinksteren. Het katholieke Volendam had een grote 

parochiekerk, waar op zondag meerdere missen gelezen werden. 

Edam, dat voornamelijk protestants was, had een kleine katholieke 

kerk, die op deze Pinksterdag uitpuilde. Niet alleen voor het gebed, 

maar ook om elkaar te zien en nieuwtjes uit te wisselen. In dat 

opzicht is er niet veel veranderd. Het boek We gingen domweg, is in 

Hoogland te koop bij Bruna en Primera, in Amersfoort bij boekhandel 

Veenendaal, de Algemene Boekhandel, Bruna Vathorst en bij 

Riemers in Emiclaer. Verkoopprijs:19,40 Euro. Henk van Middelaar 

 

DOOPVIERING  

Op 25 april is in de Martinuskerk Mare Robine Lotte van der Walt 

gedoopt door diaken Frank Sieraal.  

.   

EXTRA DEURCOLLECTE    
15 tot en met 23 mei                  Pinksteractie/Week Nederlandse                                           
                                                   Missionaris 
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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 2 mei 2021 

Misintentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Helena Gijsbertha Nieuwenburg - van den Hoef. 

Jeroen van Ophoven; 

Piet Voskuilen; 

Uit dankbaarheid; 

Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 
Zondag 9 mei 2021 

Jaargedachtenis: 

Jan Emond; 

Ellie Hogenbirk - Klein; 

Gerardus Antonius vt Klooster - Maria Aleida vt Klooster - 

Eggenkamp, Herbert Henneman 

Jans van Middelaar - Hilhorst; 

Piet van de Wolfshaar. 
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Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Jopie Hoogland - Kok; 

Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg; 

Annie Kok - Houdijk; 

Jan van Middelaar; 

Jan Smink; 

Sjaan van Wee - Eijbergen; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 

 

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 18                                           week 20 

Zaterdag 1 mei om 15:00 uur: 

Maria-Moederdag viering 

Voorganger: Marijke van der 

Grinten.  

 

Zondag 2 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

  

Donderdag 6 mei om 9.00u 

Lauden; olv. Theo Hoogenboom 

  

 

 

Zondag 16 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

  

Donderdag 20 mei om 9.00u 

Lauden; 

olv. Theo Hoogenboom 

  

Vrijdag 21 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Vrijdag 7 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M.Meneses; 

Seniorenviering. 

  

Zaterdag 8 mei om 19.00u 

Gebedsviering; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering. 

  

Week 19 

Zondag 9 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M.Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

Moederdag. 

 

Donderdag 13 mei om 9.00u 

Lauden; olv. Theo Hoogenboom  

  

Donderdag 13 mei om 11.00u 

Donderdag Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M.Meseses; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis; 

Hoogfeest Hemelvaart van de 

Heer.  

 

Zaterdag 15 mei om 19.00u 

Anders Vieren met het thema:  

‘Maria Magdalena: Veelkleurig.’  

Voorganger: Ans Kruisselbrink 

Borgonjen 

 

Zaterdag 22 mei om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal 

Eucharistische Aanbidding. 
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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 16 mei. Daarom graag kopij uiterlijk 
tot donderdag 13 mei 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/

