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 Geloofsgemeenschap Sint Martinus 

                     Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 

                 

        Nr 11  16  tot en met 29 mei 2021   
 

!!! Zaterdag 15 mei 19:00 uur Anders vieren:  

Verrassend en Verstillend - Maria Magdalena -  Bejubeld en 

Belaagd. Met prachtige muziek. Zie pag. 4. 

 

R.K. Kerk voorziet geen grote versoepeling voor 
Pinksteren en komt met www.vierpinksteren.nl 

  
 

 

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote 

versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol 

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de 

https://www.vierpinksteren.nl/
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coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een 

viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de 

Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen 

roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral 

wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis 

via livestream of televisie te doen. 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de 

voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over 

de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat 

‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de 

Paastijd, die begint op Paaszondag. 

In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse 

bisschoppen met de website www.vierpinksteren.nl op om dit feest 

vooral te vieren en in het verlengde van de eerdere campagnes Vier 

Kerstmis en Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pinksteren! 

Op www.vierpinksteren kunnen bezoekers zoeken naar de website 

van de parochie in de eigen woonplaats om daar te kijken of men 

gedurende deze periode bij een van de vieringen kan zijn en wat 

daarvoor gedaan moet worden. 

Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren 

ook, via de livestream van de eigen kerk, of via de televisie bij KRO-

NCRV op NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende 

handige links en downloads te vinden die helpen om de Paastijd en 

Pinksteren ook thuis (mee) te kunnen vieren.  

Vier Pinksteren! 

 
 

Stapje voor stapje….naar meer 

vrijheid   

 
Langzaam en zorgvuldig worden versoepelingen toegestaan. Steeds 

meer mensen zijn gevaccineerd. Ook heeft het bisdom aangegeven 

dat het aantal kerkbezoekers verhoogd mag worden tot 10% van het 

http://www.vierpinksteren.nl/
http://www.vierpinksteren.nl/
http://www.vierpinksteren/
http://www.vierpinksteren.nl/
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aantal plaatsen in de kerk. Voor de Martinus betekent dit dat wij 

weer 70 mensen een plek kunnen aanbieden. 

 

Pastoor Skiba heeft aangegeven dat de ons bekende communie-

uitreikers zullen assisteren bij het uitreiken van de H. Communie. 

 

Belangrijk blijft dat de geldende maatregelen, zoals u al gewend 

was, strikt nageleefd worden: 

 Aanmelden voor een viering; 

 Handen desinfecteren; 

 Voldoende afstand houden; 

 Mondkapje dragen bij binnenkomst totdat u op uw plek zit,die u 

wordt aangewezen; 

 Niet zingen, geen gesprek aangaan met medekerkgangers. 

 

Reserveren blijft noodzakelijk. Dat kan via de site 

www.katholiekamersfoort.nl of via de gastvrouwen, die van heden 

weer op alle werkdagen aanwezig zijn, vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur 

via telefoonnummer 033-4801223 

 

Het is belangrijk om op tijd te komen, zodat door de verplichte 

registratie van de kerkbezoekers het begin van de viering niet 

verlaat hoeft te worden. 

 

Uiteraard blijft het mogelijk om verbonden te zijn door de online 

vieringen (gelijktijdig of op een later tijdstip), die te bekijken zijn via 

www.kerkomroep.nlL 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
http://www.kerkomroep.nll/
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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 9.00 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 

 

Verrassend en Verstillend - Maria Magdalena -

  Bejubeld en Belaagd 

 

Zaterdagavond 15 mei om 19 uur in de Martinus 

 

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

zaterdagavond in de Martinus 

Verstillende beelden, ontroerende muziek en pakkende woorden. 

 

Zaterdag worden moedige vrouwen als wijze mensen in het volle 

licht gezet. 

In het bijzonder ontmoeten we Maria Magdalena. 

Herkennen we deze krachtige vrouw in andere moedige en wijze 

mensen? 

Herkennen we haar in onszelf? 

Kunnen we ze in de huidige tijd ontdekken; moedige mensen, klein 

of groot, man of vrouw, mensen die ergens voor staan; die durven 

benoemen wat onrechtvaardig is. 

Kunnen we elkaar aanmoedigen die man of vrouw zelf te zijn in 

zorgdragen voor elkaar? 
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Met Pinksteren in aantocht komt de Geest nu al uit de fles! 

Tijdens de viering nieuwsgierig geworden naar Maria Magdalena? 

In juni start een tentoonstelling over haar in Museum Catharijne 

Convent te Utrecht. 

 

Graag tot zaterdag 

 

Ans Kruisselbrink, 

Voorganger namens de werkgroep Anders Vieren 

 

OLVvA verlaat Het Brandpunt – Hoe verder? 

 

In het vorige Martinusbericht stond het bericht dat op instructie van 

het bisdom de parochie OLVvA zich uit Het Brandpunt terugtrekt. 

Wij vroegen om uw reactie en mochten ook een aantal reacties 

ontvangen. Uit de reacties die wij hebben gekregen, blijkt onbegrip, 

verdriet, boosheid, teleurstelling over het eenzijdige besluit van het 

bisdom. Mede doordat de Martinus, de Inham en Het Brandpunt aan 

de basis stonden, wordt het besluit betreurd en als een groot verlies 

gevoeld. Reacties zijn nog steeds welkom! 

Bij Locatieraad en Pastoraatsgroep rees de vraag: hoe nu verder?  

In ons maandelijks overleg hebben we pastoor Skiba uitgenodigd, 

omdat wij het belangrijk vonden ook zijn verhaal te vernemen én ons 

geluid te laten horen. 

Ook in de andere geloofsgemeenschappen heeft dit besluit van het 

bisdom veel stof doen opwaaien. Er is afgesproken gezamenlijk te 

kijken welke oplossingen geboden kunnen worden aan (de mensen 

van) Het Brandpunt. 

Wij zullen u op de hoogte houden. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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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. 

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. 
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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 geloofs- 

gemeenschap Sint Martinus hiervan in kennis. We zijn benieuwd. 

Piet Smink 

 

Assistentie gezocht voor musical Kaïn 

 

Het is de bedoeling om na de 

zomervakantie 2021 in Amersfoort-

Noord/ Hoogland te gaan starten met 

de musical Kaïn. Er is een 

productieteam dat hierin het 

voortouw neemt. Dit team van vijf 

personen kan per direct goed 

assistentie gebruiken. Waar gaat het 

om? 

 

mailto:prsmink@hetnet.nl
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Assistentie bij communicatie  

Er is een deskundig advies gewenst hoe we de communicatie voor 

de musical kunnen opzetten. Daarnaast moeten er voor de 

musicalwebsite teksten worden geschreven en daarnaast met enige 

regelmaat over de voortgang van de musical in Lopend Vuur en de 

nieuwsbrieven. Tijdbeslag: voor het schrijven zal dat niet meer dan 

een uur per week zijn (in de weken dat dit speelt) en voor het 

opzetten van de communicatie is dat een eenmalige vraag. 

 

Technische assistentie  

Heb je kennis van wat er bij een musical komt kijken aan versterking 

van geluid en licht? Dan is je advies welkom over hoe dat aan te 

pakken op de locaties die we in gedachten hebben! Tijdbeslag: het 

gaat om een eenmalig advies. Wil je actief met geluid of licht aan de 

slag of de aansturing daarvan, dan horen we ook graag van je. Het 

tijdbeslag is dan natuurlijk meer.  

 

Meer info en/ of interesse? 

Bel dan met Ferdinand Contant, productieleider, via 06-31793446.  

 

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht 

om in gebed verbonden te zijn 

tot overwinning van de coronaviruspandemie 

 

Utrecht, 1 mei 2021 

 

Broeders en zusters in Christus, 

De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand 

Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle 

Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de 

rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de 

coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood 
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hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus 

worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot 

de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het 

Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met 

elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig 

overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de 

rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor 

de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp 

ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt 

zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die 

eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen 

van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht 

geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen 

in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen 

op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.  

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

 

EXTRA DEURCOLLECTE   

15 t/m 23 mei     Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris 

 

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. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 

Zondag 16 mei 2021 

Jaargedachtenis: 

Antonia Petronella Eggenkamp; 

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 

Sjaan van Wee - Eijbergen. 

 

Misintentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen 

van de Grootevheen; 

Jan van Wee; 

Uit dankbaarheid familie Gasperjan - Koschkakarjan. 

 

Zondag 23 mei 2021 

Jaargedachtenis: 

Leny Snijders - van 't Klooster. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Annie Kok - Houdijk; 

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. 

http://www.kerkomroep.nl/
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week   20                                           week 22 

 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. 

  

Zaterdag 22 mei om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

  

week 21 

  

Zondag 23 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Hoogfeest Pinksteren. 

 

Zondag 30 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor  

M. Meneses; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis; 

Hoogfeest H. Drie-eenheid. 

  

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; 

Voorganger: Ad van Dijk 

m.m.v. Wendy Roobol 

Meditatief. 
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Maandag 24 mei om 11.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Parochiekoor Hoogland; 

2e Pinksterdag. 

  

Donderdag 27 mei om 9.00u 

Lauden; 

olv. Theo Hoogenboom.  

  

Zaterdag 29 mei om 15.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Marijke vd Grinten 

m.m.v. Ans Kruisselbrink 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Mariaviering. 

 

 

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 30 mei. Daarom graag kopij uiterlijk 
tot donderdag 27 mei 17:00 uur insturen. 

Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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