
1 

 

 
 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
         Nr  14  27 juni tot en met 10 juli 2021 

 
 

De langste tijd gehad… 
 

 Afgelopen maandag was het de langste dag, 21 juni. Vroeger zeiden 

 wij dat dan de zomer begon en van nu af de dagen weer korter 

 werden tot aan de Kerst. 

 Stil hopen wij ook dat corona de langste tijd gehad heeft. Velen van 

 ons zijn al één keer of volledig gevaccineerd en wij durven weer 

 langzaam te denken aan een “normaal” leven. 

 Er zijn weer versoepelingen mogelijk. Wij mogen weer wat meer. Voor 

 de Martinus betekent dit dat we zeker 100 mensen bij een viering 

 mogen toelaten. Dat na de viering wij elkaar weer even kunnen 

 ontmoeten bij een kopje koffie in de mooie pastorietuin. 

 Ondanks de coronaperiode is er enorm veel gebeurd waar wij als 

 geloofsgemeenschap trots op mogen zijn. 

 In de afgelopen periode zijn ook veel activiteiten niet mogelijk 

 geweest. Traditioneel, zo vlak voor de zomervakantie, was er altijd 

 een moment om alle vrijwilligers even in het zonnetje te zetten. Dank 

 naar elkaar voor de inzet in de afgelopen periode. 

 Het is nog net té vroeg om een “Martinusdag” te organiseren. 

 Vandaar dit jaar, hopelijk volgend jaar weer als vanouds, onze  
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     dank aan alle vrijwilligers via dit Martinusbericht. 

 Wij wensen u een heel gezond en mooie zomer toe en mocht u op 

 vakantie gaan, dan zien wij elkaar daarna weer heel graag terug. 

 

 Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

Zomervakantieregeling 2021 gastvrouwen 

en gastheren in De Pastorie. 

 

Een heel jaar lang bent u in De Pastorie met koffie, thee 

gastvrij ontvangen door onze gastvrouwen en -heren. Van 

maandag 19 juli tot en met vrijdag 29 augustus a.s. genieten 

zij van een welverdiende zomervakantie. De bezetting op De 

Pastorie is in deze periode beperkt. 

 

Bezetting De Pastorie in de ochtend. 

Overdag zijn de gastvrouwen in deze periode aanwezig op 

maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 

Op dinsdag en donderdag is De Pastorie gesloten. 

 

Avondcatering in De Pastorie. 

‘s Avonds zullen er gedurende deze periode géén 

gastvrouwen en gastheren zijn. Wilt u toch vergaderen in 

genoemde periode, dan kunt u na reservering via het centraal 

secretariaat, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 

tussen 09.00 uur en 12.00 uur een sleutel ophalen bij de 

gastvrouwen. 

Margreet Franck; contactpersoon gastvrouwen overdag 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen; contactpersoon avondcatering  

Ad van Dijk, coördinator verhuur. 
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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. 

 

Meditatieve viering ‘Samen één droom’ op 3 

juli o.l.v. 2Gether 

 

Op uitnodiging van de werkgroep 

Anders Vieren hebben een aantal 

leden van het koor 2Gether voor de 

meditatieve viering op 3 juli 

aanstaande een aantrekkelijk en 

afwisselend programma opgesteld. 

Als thema is gekozen voor ‘Samen 

één droom’. In de teksten, gedichten 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
mailto:martinus.locatie@gmail.com
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en liederen komt het thema steeds weer terug. Uiteraard is er 

ook ruimte voor meditatie en stilte. Dit alles onder leiding van 

onze dirigente, Marian Overmaat, en met begeleiding van 

Herman van Ruitenbeek op de piano en Herma van der 

Heijden op dwarsfluit.  

SAMEN ÉÉN DROOM 

U bent van harte welkom om op 3 juli a.s. om 19.00 uur de 

meditatieviering met ons in de Martinuskerk mee te beleven. 

De viering wordt overigens ook gestreamd en is via internet te 

volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279 . 

Reserveren kan via de site: 

https://katholiekamersfoort.nl/vieringen en via de gastvrouwen 

maandag t/m vrijdag van 09.30 – 11.30 uur, telefoonnummer: 

033-4801223. 

 

Open tuin en kerk in de zomerperiode 

 

Met een aantal betrokken mensen kwamen we recent bij 

elkaar in de tuin voor een ‘inspiratieborrel’.  

We kwamen tot de conclusie dat de prachtige tuin naast het 

kerkgebouw een verborgen schat is. Een mooie plek om 

ontmoetingen mogelijk te maken.  

Dit past helemaal bij de uitnodigende en open 

geloofsgemeenschap die we willen zijn.  

De tuin als oase van rust voor iedereen die hier behoefte aan 

heeft. 

Mensen steken regelmatig een kaarsje aan in de Mariakapel of 

brengen een bezoekje aan de begraafplaats. Het is fijn als 

bezoekers een moment in de pastorietuin op een bankje 

kunnen zitten en in de schaduw van de oude beukenboom 

even bij kunnen komen.  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279
https://katholiekamersfoort.nl/vieringen
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Bij ontmoetingen ontstaat er aandacht voor elkaar en komt 

nieuwe energie vrij. Kleine gesprekjes die een groot effect 

kunnen hebben.  

 

In de zomermaanden juli en augustus zal daarom het tuinhek 

(rechts van het kerkplein) elke dag geopend zijn.  

Daarnaast zal elke woensdag van 15-17 uur ook de kerk open 

zijn. Het streven is dat er dan orgelmuziek klinkt. In de tuin 

serveren we koffie en er is ruimte voor een gesprek of een 

praatje.  

Wil jij een keer gastvrouw of gastheer zijn van 15-17 op 

woensdagmiddag?  

Alleen sámen lukt het om activiteiten te organiseren. 

 

Na de coronaperiode willen we elkaar vaker ontmoeten; om te 

inspireren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Met elkaar 

op zoek gaan naar ideeën en initiatieven hoe we samen 

verbindend kunnen zijn voor iedereen die dit aanspreekt. 

Het is fijn als jij een keer aansluit bij deze inspiratie 

bijeenkomsten.  

Heb jij interesse of wil je er meer van weten?  

Wat houdt je tegen om ons te bellen of mailen! 

Je bent meer dan Welkom! 

 

Carolien van Middelaar: carolien68@icloud.com 

Ad van Dijk: advandijk1@gmail.com 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen: ans@kruisselbrink.eu  

 

 

 

 

 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
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Het zout is op...... 

 

Kent u dat gevoel? Wil je net gaan koken en dan blijkt dat het 

zout op is. 

Hoe fijn is het als de voorraad in je keukenkastjes op orde is 

en je niet misgrijpt! 

Ook voor de Pastorie zijn boodschappen onmisbaar om 

vrijwilligers van koffie en thee te voorzien, om schoon te 

kunnen maken en om de catering te verzorgen. 

Wie wil éénmaal per maand deze boodschappen verzorgen? 

Er is een complete boodschappenlijst aanwezig. Hierop staat 

aangegeven tot hoeveel voorraad er bijgekocht mag worden. 

Je hoeft dus niet zelf na te denken over wat en welke aantallen 

er nodig zijn. Het kost je één uurtje per maand. Zo draag ook jij 

bij aan een levendige Martinus. 

Laat ons niet misgrijpen in lege keukenkastjes. 

Graag hoor ik je reactie. Bedankt alvast. 

 

Ad van Dijk    06-10717871 

 

Leuk dat je (weer) komt! 
 

Open inloop is weer toegestaan en er mogen activiteiten 

worden georganiseerd, zie ook de website 

https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/. Er blijven wel 

beperkingen, zoals inschrijven bij de deur en 1,5 meter 

afstand. Er is een wisselende expositie. Welkom tijdens de 

inlooptijden; de koffie en thee staan klaar. 

Vaste inloop: 

Maandag, vrijdag en zondag: 14:00 tot 16:00 uur 

Dinsdag en donderdag         : 10:00 tot 12:00 uur  

Woensdag even weken : 14:00 tot 16:00 uur Brei- en Haakcafé 
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Boekenmarkt 17 juli en Buitenbieb 

Zaterdag 17 juli van 10:00 tot 14:00 uur is de Tweedehands 

Boekenmarkt. We hebben in deze coronatijd de datum al een 

aantal keren moeten verschuiven. Hopelijk kan deze wel 

doorgaan, rekening houdend met de coronaregels (1,5 meter 

afstand). Wees welkom om te komen snuffelen voor leuke 

boeken. Heb je voor die tijd behoefte aan extra leesvoer of 

zoek je een cadeautje? Je mag altijd een gratis boek 

meenemen uit onze Buitenbieb of kom binnen voor een boek 

uit de boekenkast.  

 

 
 

Bakkie Kroost: Ontmoeten – Spelen – Inspireren 

Iedere woensdag (behalve de 1e woensdag van de maand) 

tussen 8:30 tot 10:30 uur is er gezellige inloop voor 

(groot)ouders met kleine kinderen. Kom gerust binnen; gratis 

koffie, thee en speelgoed staan klaar.  

21 juli start om 9:30 uur een voorleesfeestje in de tuin van 

De Ontmoeting (gratis). Leuk als jullie komen! 

28 juli is de laatste Bakkie Kroost voor de zomervakantie. We 

starten weer op 8 september. 

 

Wandelgroepen  

Om de dag met energie te beginnen, kun je iedere 

dinsdagmorgen mee lopen met de wandelgroep. Vertrek is 

om 9:30 uur vanaf De Ontmoeting. Na afloop wordt er om ca 

11 uur samen koffie / thee gedronken.  
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De ‘Kuierclub’ wandelt op de vrijdag in de even weken van 

13:30 tot uiterlijk 14:30 uur op een heel rustig tempo onder 

begeleiding van vrijwilligers.  

 

Blijf ons steunen! 

Wij hopen dat je ons wilt (blijven) steunen met een financiële 

bijdrage. Dan kunnen we actief blijven als gastvrije, 

laagdrempelige ontmoetingsplek met activiteiten en omzien 

naar elkaar. Vriend worden kan door ons met een maandelijks 

of jaarlijks bedrag te steunen. Ieder bedrag, groot of klein, is 

welkom. Zet je email erbij; dan kunnen we je persoonlijk 

bedanken. De Ontmoeting is als onderdeel van Stichting 

Inloophuizen Amersfoort ANBI erkend. Bankrekening: NL16 

RABO 0123 0334 03 t.n.v. Stichting Inloophuizen Amersfoort 

o.v.v. ‘Vriend van De Ontmoeting’ en je e-mailadres. Alvast 

bedankt!  

 

Nachtlicht in de Joriskerk 

 

Op vrijdag 25 juni tussen 20.00 en 23.00 uur is er weer een 

Nachtlicht. ,,Midden in de stad”, aldus de organisatie, ,,is er 

een rustpunt op je vrijdagavond, een plek 

om los te laten en op te laden. In de 

donkere Joriskerk leidt een spoor van 

honderden lichtjes je naar de plek waar jij 

ook jouw kaarsje neer kunt zetten. Een 

kaarsje voor dat wat jou bezighoudt.” Er 

zijn jongeren die de bezoekers ontvangen 

en de weg wijzen, daarna staat het eenieder vrij te doen wat hij 

of zij zelf wil. ,,Een tijdje in stilte zitten, luisteren naar muziek, 

een gesprekje met stadsdominee Diederiek van Loo, 
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mediteren, bidden, gewoon even met jezelf zijn.” Meer 

informatie op stadsdominee.nl/nachtlicht. 

 

GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 27 juni 2021 

Misintentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Mien van Dijk - Wolvenne en overleden familie van Dijk - 

Wolvenne 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Richard Noortman; 

Ouders Sieraal - Van der Veer en hun zoon Kees; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon 

Smink 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Zondag 4 juli 2021 

Jaargedachtenis: 

Gijs Hilhorst, Greet Hilhorst - Eijbergen en Elly Hilhorst 

Jan Smink; 

Misintentie: 

Annie Kok - Houdijk; 

Toos van Middelaar - Boots; 

Jeroen van Ophoven; 

Uit dankbaarheid voor een 49- jarig huwelijk. 

 

 

http://stadsdominee.nl/nachtlicht
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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. 

 

week 26    week 27 

  

Zondag 27 juni om 09.00u* 

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. 

 

 

Vrijdag 2 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

Zondag 4 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

 

Zondag 4 juli om 13.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Eerste Heilige Communie. 

 

 

Zondag 4 juli om 15.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Eerste Heilige Communie. 

 

Woensdag 7 juli om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoraal werker 

Edith Vos; 

Viering van Vergeving (EHC) 

http://www.kerkomroep.nl/
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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. 

 

Donderdag 8 juli om 19.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Zaterdag 10 juli om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Familieviering/Einde 

schooljaar. 

 

week 28 

 

Zondag 11 juli om 09.00u* 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Donderdag 15 juli om 09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 16 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 
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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 11 juli 2021. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 8 juli 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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