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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
            Nr 13      13 tot en met 26 juni 2021 

 
 

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. 

 

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

Bea van de Hoef, Ron Strik, Ank Ursem. 

 
!! In het vorige Martinusbericht stond vermeld dat dit de laatste 

zaterdagavondviering zou zijn vóór de zomervakantie, maar er is 

nog een viering op zaterdag 3 juli, voorbereid door 2Gether.  
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24 juni Hoogfeest van de geboorte van de heilige 
Johannes de Doper 

 
Op deze dag viert de Kerk Het Hoogfeest van de geboorte van de 
heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, oftewel het 
Sint-Jansfeest. 

Dit jaar op donderdag 24 juni in de Sint- Ansfriduskerk om 19:00 
uur. 

 

Zomaar wat reacties op de viering  
Anders Vieren   De Magie van Maria 

 

 
 

Afgelopen zaterdagavond 5 juni was er in de Sint Martinuskerk 

Anders Vieren. Wendy Roobol, sopraan, was gastvoorganger en 

Arjen Verhage begeleidde haar op de basluit (theorbe). 

Wendy treedt regelmatig op als opera-  en concertzangeres. 

Het thema van deze viering was De Magie van Maria. Wendy 

vertelde het leven van Maria en zong daarbij 17e_ eeuwse liederen: 

werk van Monteverdi, Purcell, Böddecker, Caccini, Kapsberger en 

Gletle. Het klonk magisch en het werd zo een bijzonder mooie, 

ingetogen bijeenkomst! 
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Hieronder een aantal reacties na afloop.  

 …Ik heb genoten van de prachtige zang en muziek van de 

luit. Het bood mij ook ruimte voor bezinning. Het 

levensverhaal van Maria dat ze tussendoor vertelde was 

boeiend en leerzaam. Geïnspireerd door het voorbeeld van 

Maria ging ik weer naar huis. 

 Jammer dat deze viering niet in de tuin van de Sint Martinus 

gegeven kon worden. Er was te veel wind. Verplaatst naar de 

kerk, waar iedereen heel veel heeft genoten. 

 Wat heeft Wendy Roobol een prachtig helder stemgeluid. Zij 

vertolkte met een prachtige beleving de barokke liederen. 

 De begeleiding van Arjen Verhage op de theorbe, een 

snaarinstrument uit de luitfamilie, was prachtig subtiel. Nog 

nooit zo’n instrument gezien, een prachtig geluid dat perfect 

past bij de barokke liederen. 

 Het solonummer van Arjen was prachtig, met de ogen dicht 

geluisterd. 

 Mooi de verhalen die Wendy vertelde over Maria vol 

overtuiging. Er is zoveel meer bekend over Maria, terwijl zij in 

de Bijbel maar een heel klein plaatsje heeft gekregen. 

 De verhalen afgewisseld met verbindende muziek over 

Maria, waren prachtig. 

 Maria blijft zoveel mensen verbinden, waar troost bij gezocht 

kan worden, die ons kracht geeft op momenten dat wij het 

moeilijk hebben. 

 Maria een eenvoudige vrouw, die nooit op de voorgrond 

heeft gestaan, wat fijn dat op deze avond haar levensverhaal 

werd verteld. 

 Dit was zeker weer een meditatieve avond, voor herhaling 

vatbaar. 

 
 Hoe de gehele Anders Vieren verliep, kunt u in een compilatie zien 

op de site van katholiek Amersfoort. Ga 

naar: https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/wendy-roobol-

bezong-maria-in-anders-vieren/ 

https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/wendy-roobol-bezong-maria-in-anders-vieren/
https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/wendy-roobol-bezong-maria-in-anders-vieren/
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Sacramentsdag vieren met Mgr. Theodorus  

Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht 

 

Op zondag 6 juni jl. werd in de Sint Martinuskerk te Hoogland 

plechtig het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus 

(Sacramentsdag) gevierd. De celebrant in deze viering was Mgr. mr. 

drs. Theodorus. C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, 

geassisteerd door permanent diaken J.F.C. Sieraal.  

 

Het sacrament als zichtbaar teken van Gods liefde 

 

In zijn preek riep Mrg. Hoogenboom het leven van Titus Brandsma 

O. Carm. in herinnering  

 

Vóór de Tweede Wereldoorlog was Brandsma hoogleraar 

wijsbegeerte en mystiek aan de toenmalige Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog kwam hij heldhaftig 
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op voor de persvrijheid van de rooms-katholieke journalisten en 

dagbladen. In zijn gevangeniscel te Scheveningen schreef hij in 

februari 1942 een gedicht, waarin hij getuigde van zijn innige 

vriendschap met Jezus Christus. Hij wist de Heer bij zich te midden 

van de beproevingen die hij onderging. Hij stierf op 26 juli 1942 in 

het concentratiekamp Dachau en werd in 1985 in Rome door Paus 

Johannes Paulus II zalig verklaard. Op dit moment loopt er een 

proces tot zijn heiligverklaring. 

 

In zijn preek zei Mgr. Hoogenboom dat in deze coronatijd veel 

mensen de mogelijkheid missen om iemand, bijvoorbeeld door een 

omhelzing of een knuffel, een zichtbaar teken van liefde, 

vriendschap en betrokkenheid te geven. Dat is ook het wezen van 

het sacrament; het is een zichtbaar teken van Gods liefde, waardoor 

Zijn genade wordt aangeduid en bemiddeld. 

 

In een interview na afloop zei Mgr. Hoogenboom dat de viering van 

Sacramentsdag in de Sint Martinuskerk bijzonder voor hem was.  

Met Sacramentsdag vieren we dat God mens is geworden in Jezus 

Christus en dat Hij zichtbaar en tastbaar in ons midden is in het 

sacrament van de Eucharistie. Het deed hem daarom goed dat 

zoveel parochianen in de kerk en via de livestream met zoveel 

devotie aan deze viering deelgenomen hadden.  

Na afloop hadden ook diverse parochianen hem verteld dat zij het 

jammer vonden dat Sacramentsdag dit jaar niet zoals gebruikelijk 

uitbundig gevierd kon worden, maar dat dankzij de inspanning van 

vele vrijwilligers dit hoogfeest toch mooi gevierd kon worden, samen 

met de aanwezige parochianen in de kerk en degenen die via de 

livestream biddend verbonden waren. 

  

Ook de gelovige verbinding die er vanuit het Eucharistisch Centrum 

is met de andere geloofsgemeenschappen van de parochie Onze 

Lieve Vrouw van Amersfoort, deed hem goed. Meerdere 

parochianen vertelden hem na afloop van deze viering van 

Sacramentsdag dat ze speciaal hiervoor vanuit een andere 
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geloofsgemeenschap van de parochie Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort naar het Eucharistisch Centrum waren gekomen.  

Zij hadden hem ook laten weten zich hier thuis en welkom te 

voelen.  

Dit waren een aantal highlights uit het hele interview. Lees het hele 

interview op de site van Katholiek Amersfoort. Ga 

naar: https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/sacramentsdag-

vieren-met-mgr-theodorus-hoogenboom-hulpbisschop-van-utrecht/ 

 

 

Op 6 juni was het zover: Na 

18 jaar stopten de 

oecumenische vieringen in 

De Herberg. We kwamen 

voor het laatst op deze wijze 

bij elkaar en sloten de 

vieringen samen af. 

We hebben mooie jaren 

gehad 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 sommige Herbergers wel eens tegen 

mij. 

Laatste Herbergviering op 6 juni: Nieuwe wegen 

https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/sacramentsdag-vieren-met-mgr-theodorus-hoogenboom-hulpbisschop-van-utrecht/
https://katholiekamersfoort.nl/2021/06/07/sacramentsdag-vieren-met-mgr-theodorus-hoogenboom-hulpbisschop-van-utrecht/
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En zo kon het besluit om te stoppen eigenlijk niet uitblijven. Het is 

pijnlijk, temeer omdat we juist in coronatijd inspirerende vieringen 

hebben gehad. 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. 

 

Anna Walsma 

 

Gevraagd koffiezetters in de Martinuskerk 

 
 

Hoe leuk is dat!   

 

 

 

Om elkaar te ontmoeten na afloop van samen vieren bij koffie, thee, 

limonade en iets lekkers. 

Vooral in die ontmoeting ontstaat ruimte voor aandacht, even 

bijpraten, snel wat regelen voor je werkgroep, op de hoogte blijven 

van de laatste nieuwtjes of zomaar een spontaan gesprek waar je 

blij van wordt. 

 

Nóg leuker is om hieraan bij te dragen door koffie te serveren. Zo 

kom je op andere wijze met elkaar in contact. Je maakt onderdeel uit 

van een groep en je betekent iets voor elkaar. Het geeft je het blije 

gevoel van iets doen voor een ander. Juist dát geeft voldoening. 

 

Kortom: probeer het eens en loop een keertje mee met de 

koffiezetters op zondagochtend.  

Je bent meer dan welkom, 
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Je bent nodig, 

Je hoort erbij,  

Je wordt gezien! 

 

Nu de Coronaregels versoepeld worden, is er vanaf heden weer 

koffiedrinken als dit buiten mogelijk is. Na de zomervakantie 

schenken we bij minder mooi weer ook koffie binnen. 

 

Bel ons gerust of meld je spontaan aan na afloop van een viering als 

een vrijwilliger voor jou de koffie inschenkt.  

 

Namens de Cateringgroep van het Eucharistisch Centrum, 

Ans Kruisselbrink  06-16521293 

Johan van Sluijs 06-20284735 

Ad van Dijk   06-10717871 

 

Martinus streekproduct en 

Oogst 2021 

 
Opnieuw start de actie Martinus Streekproducten voor de 

voedselbank  

Eerlijk-lekker-duurzaam 

Vorig jaar was de verkoop van handgemaakte sap en 

jam, zelfgekweekte aardappelen, groente, fruit en noten een 

groot succes.   

 

Binnenkort begint opnieuw de tijd dat we oogsten van al het goede 

dat de natuur ons geeft. 

Direct na de zomervakantie verkopen we de vruchten van moeder 

aarde als ‘Martinus Streekproducten’. We starten op zondag 29 

augustus, na de eucharistieviering in de Martinus. 

De opbrengst gaat naar de Voedselbank. 

Fijn als u meedoet met het delen van onze overvloed   

   



9 

 

Vanaf zondag 1 augustus staat achter in de kerk een 

mand waarin u de potjes met heerlijkheden kunt 

neerzetten. Daarnaast verwelkomen vrijwilligers u op 

werkdagen in de Pastorie van 9.00 tot 12 uur om uw oogst 

in ontvangst te nemen. 

Vanaf 27 augustus kunt u elke vrijdagochtend in de Pastorie zelfs 

verse producten doneren. 

Inleveren mag ook bij Ad van Dijk, Kloosterlaan 23. 

 

Alvast hartelijke dank. 

Margreet Gorter, Margreet Franck en Ad van Dijk  

 

Kinderopvang tijdens de Eucharistie 

 

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

tweewekelijks 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 

 
OVERLEDEN 
 

Op 9 juni is op 92- jarige leeftijd overleden mevrouw Maria Adriana ( 

Riet) van den Heuvel van Beek. Zij woonde aan de Pastorielaan 

166. 

Haar uitvaart is woensdag 16 juni om 11.00 uur in onze kerk. 

Afscheid nemen is om 10.30 uur achter in de kerk. 

Haar begrafenis is na de viering op ons kerkhof. 

 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 13 juni 2021 

 

Jaargedachtenis: 

Henk van den Heuvel; 

Jan van Middelaar. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Grada van den Heuvel - Hilhorst; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Jans van Middelaar - Hilhorst; 

Jan Smink; 

Gerbrand Voorburg en familie; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de 

Grootevheen; 

Ria van Vulpen - Bokkers; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Zondag 20 juni 2021 

 

Jaargedachtenis: 

Johannes Mossing en Maria Mossing- van Huet. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Annie Kok - Houdijk; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 

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

voor het bijwonen van een viering kan op iedere werkdag van 09.00 

tot 12.00 uur via de gastvrouwen op nummer 033-4801223. 

 

Omdat de regelgeving rondom Corona versoepeld is, is de 

bereikbaarheid van de pastorie ook weer teruggegaan naar normaal. 

De gastvrouw zal is daar weer aanwezig zijn op elke 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 elke dag weer welkom te kunnen 

heten! 

 

Week 24     week 26 

  

Zondag 13 juni om 09.00u * 

(*zie hieronder kinderopvang 

allerkleinsten) 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis. 

 

Donderdag 17 juni om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom.  

 

Vrijdag 18 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

Zondag 27 juni om 09.00 uur * 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

 

Woensdag 30 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoraal werker 

Edith Vos; 

Viering van Vergeving (Eerste 

Heilige Communie) 

 

 

 

Donderdag 1 juli om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Zaterdag 19 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Bea van de Hoef, 

en Ank Ursem. 

Muzikale begeleiding: Ron Strik 

Wanneer komen we tot 

bidden? 

 

Week 25 

Zondag 20 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Vaderdag. 

 

Donderdag 24 juni om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 26 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken Jan 

Nieuwenhuis; 

Eucharistische Aanbidding. 

Vrijdag 2 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

 

 

Zaterdag 3 juli om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: 2Gether; 

Meditatief. 

 

Tijdens vieringen met een * is 

er kinderopvang voor de 

kleinsten in de pastorie 

 

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 27 juni 2021. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 24 juni 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/

