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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
  Nr 16  25 juli tot en met 7 augustus  2021  
 

 

 
Weer een stapje verder 

 

In de laatste persconferentie is weer een aantal versoepelingen 

gemeld. De een is daar blij om, anderen vinden het misschien 

allemaal een beetje te snel gaan. 

 

Nog steeds belangrijk is het naleven van de 

basismaatregelen: 

• Houd 1,5 meter afstand; 

• Desinfecteer je handen regelmatig; 

• Blijf thuis bij gezondheidsklachten. 

 

De werkgroep Coronamaatregelen is vorige 

week nog even bij elkaar geweest en heeft 

naar aanleiding van de versoepelingen de 

volgende dingen bepaald: 

 

 In De Pastorie is het niet meer verplicht een mondkapje te 

dragen; basismaatregelen blijven van kracht; 
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 Ook in de kerk (ontvangst en tijdens de viering) is het niet 

meer verplicht een mondkapje te dragen; uiteraard is 

iedereen vrij dat wel te doen én ook hier blijven de 

basismaatregelen van kracht; 

 Het is toegestaan dat er wat meer zangers zijn bij de viering; 

 Reserveren via de site of aanmelden via gastvrouwen blijft de 

voorkeur hebben (kleine moeite om dit te doen en het geeft 

zekerheid van een plek in de kerk); 

 Mensen die niet hebben gereserveerd, zullen wel 

geregistreerd worden bij ontvangst; 

 De BHV’ er en/of coördinator heeft o.a. de taak om de 

mensen in de kerk te begeleiden én een plek aan te wijzen; 

bij het maximale aantal van ca. 100 mensen per viering en 

om de 1,5 meter tussen mensen te waarborgen, is uw 

medewerking noodzakelijk; 

 Helaas is er nog geen samenzang; 

 Het uitreiken van de H. Communie zal nog op de huidige 

wijze worden gedaan. 

 

Hiermee verwachten we dat er wat meer vrijheid gegeven kan 

worden zonder groot risico op besmetting. 

Als het weer het toelaat, zal na de viering gelegenheid zijn om 

elkaar (op 1,5 meter) te ontmoeten in de Pastorietuin onder het 

genot van een kopje koffie of thee. 

 

Werkgroep Coronamaatregelen 

 

Oproep BHV’ers 

 

Hallo allemaal, 

  

Namens de groep BHV’ers doen wij een beroep op jullie 

allemaal. 
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Wij streven ernaar om in elke viering twee BHV’ers te hebben.  

Daarnaast hebben wij per viering 1 gastheer/ -vrouw, die 

kerkgangers welkom heet. 

Naast de gebruikelijke handelingen van een BHV’er helpen zij 

ook met het in stand houden van de 1.5- metereis van de 

overheid én het bisdom. 

Sinds wij Eucharistisch Centrum zijn, is het aantal vieringen dat 

gehouden wordt in de Sint Martinus, fors toegenomen. 

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe BHV’ers en gastheren en  

gastvrouwen die ons team komen versterken. 

  

De BHV’ers krijgen in september een cursus die ook toe te 

passen is in het dagelijks leven. 

  

U kunt zich aanmelden bij Rob Goeman, coördinator BHV Sint- 

Martinus. 

  

Rob is te bereiken via rob.goeman@kpnmail.nl. Bij hem kunt U 

ook terecht voor vragen. 

 

Open kerk en tuin in de zomerperiode; 

Vrijwilligers gevraagd! 

 

In de zomermaanden juli en augustus zullen elke 

woensdagmiddag van 15-17 uur de kerk en de tuin openstaan.  

Het orgel wordt bespeeld, in de tuin serveren we koffie en thee 

en is er ruimte voor een praatje.  

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

woensdagmiddag? We zoeken nog een vrijwilliger voor 

woensdag 18 augustus.  lleen s men lukt het om a tiviteiten te 

organiseren. Opgeven kan bij:  

Carolien van Middelaar        : carolien68@icloud.com  

Ad van Dijk                           : advandijk1@gmail.com 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen: ans@kruisselbrink.eu  

mailto:rob.goeman@kpnmail.nl
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Schemavrijwilligers bij openstelling kerk/tuin in juli en 
augustus 
 
datum Gastvrouw/Gastheer Organist  

    

Woensdag  
7 juli 

Ad van Dijk Ans K-B Henk Kruisselbrink 

Woensdag  
14 juli 

Ans 
Kruisselbrink 

Margreet Gorter 
en  
Wim 
Meeuwessen 

Louis Roozendaal 

Woensdag  
21 juli 

Carolien van 
Middelaar 

Gerard Hilhorst Dirk Hemmen en zijn 
zonen Jan Dirk en 
Wynand 

Woensdag  
28 juli 

Margreet 
Gorter 

Sandra van de 
Werf 

Hetty van de Kolk 

Woensdag  
4 augustus  

Trudy 
Huurdeman 

Henritha van 
Valkengoed 

Piet van Eijsden 

Woensdag  
11 augustus  

Ans 
Kruisselbrink 

Ad v Dijk Hein Hof 

Woensdag  
18 augustus  

Truus van 
Middelaar 

Vacant 15.00-16.00 uur 
Luud van Loenhout 
16.00-17.00 uur 
Bea van de Hoef 

Woensdag  
25 augustus  

Carolien van 
Middelaar 

Marian van 
Nimwegen 

Jan Schurink en Astrid 
Sparreboom, 
fluit en zang. 
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‘Dit werk geeft energie en verrijkt je leven’ 

 

De vrijwilliger,  Sjaak van Wegen (64) 

 

 
 

Sjaak in zijn tuin, naast een souvenir van Dorpsfeest Hoogland. 

 

 Sjaak geniet inmiddels een jaar van zijn pensioen. Zijn 

werkzame leven speelde zich af in de financieel-economische 

sfeer. De agrarische sector lag daaraan ten grondslag. Sjaak 

vertelt dat hij begon te werken bij de Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond (NCB), waarbij hij de continuïteit van de agrarische 

sector in de gaten hield. Er werd verwacht dat je naast je werk 

deelnam aan het maatschappelijk leven. Mensen toonden in die 

tijd meer betrokkenheid; er werd op elkaar gelet. Onderlinge hulp 

was heel normaal. 

Sociaal dier 

,,Er is meer dan betaald werk; beschouw vrijwillige activiteiten als 

een maatschappelijke stage. Belangrijk is dat jongeren 

ontdekken dat ze meer zijn dan een individu; de mens is een 

sociaal dier en ziet om naar elkaar." 
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Al zeventien jaar is Sjaak penningmeester van Dorpsfeest 

Hoogland. ,,Het ligt in mijn karakter om al het financiële te willen 

beheersen; het moet vooral kloppen. Het is de uitdaging om met 

zo min mogelijk kosten je doelstelling te verwezenlijken. Het feest 

is geslaagd als alle 30.000 bezoekers er een goed gevoel aan 

overhouden." 

  

Dinsdagavond besloot de organisatie het evenement ook voor dit 

jaar af te gelasten. ,,Het is triest, maar het is niet anders." 

Samen met tien plaatsgenoten beheert Sjaak als voorzitter het 

buurtbudget. Dit jaar is er minder uitgekeerd door corona. Veelal 

zijn het de gebruikelijke initiatieven die ondersteuning vragen. 

Sjaak zou graag meer nieuwe ideeën willen zien die sociale 

binding tot gevolg hebben. De bijdrage van het buurtbudget moet 

dienen als katalysator. 

  

Tot slot vertelt Sjaak dat hij met jongeren deel uitmaakt van de 

denktank Friersdale. Stichting Friersdale- Eemnes werkt samen 

met de bevolking van het Zuid- Afrikaanse Friersdale aan een 

toekomst voor de kinderen in dit gebied. Belangrijke 

voorwaarden zijn schoon drinkwater, dagelijks een warme 

maaltijd en goed onderwijs. ,,Door de energie die je van 

vrijwilligerswerk krijgt, is het een verrijking van je leven", besluit 

Sjaak. 

  

,,Het gaat niet vanzelf, je moet er moeite voor doen’’. 

Tegelijkertijd is hij er trots op hoe we het samen in Hoogland 

doen. 

 

Het artikel met foto is geschreven door Tim van der Hammen, 

freelance verslaggever AD Amersfoortse Courant.  

Sjaak stond afgelopen week in het AD Amersfoortse Courant. 
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Solo-expositie van Heleni Greeve in de 
Pastorie van de Sint- Martinuskerk 

 
De solo-expositie van Heleni Greeve in de Pastorie van de Sint 

Martinuskerk is verlengd en vernieuwd 

 

 
 
Vanaf 29 september 2020 exposeert Heleni haar werk in de 

Pastorie.  

Door corona hebben de activiteiten in de Pastorie lang stil 

gelegen en is het werk bijna ongezien gebleven. 

Nu de activiteiten weer op gang komen, is besloten dat Heleni 

kan exposeren tot 4 oktober 2021. 

Vanaf 6 juli zijn er weer nieuwe schilderijen van haar in de 

Pastorie te bezichtigen. 

Het is een solo- expositie met schilderijen, beelden en gedichten.  

Heleni Greeve (1953) heeft al veel exposities op haar naam 

staan. Ze is een geschoold kunstzinnig therapeut en had jaren 

een praktijk aan huis.  

Naast schilderen en boetseren schrijft ze gedichten. Er zijn in 

eigen beheer drie dichtbundels met illustraties verschenen. 

De basis van haar werk is de wereld van kleur, die door middel 

van de regenboog verbinding zoekt en vindt van de wereld op 

aarde naar de geestelijke wereld. Heleni voelt zich rijk als zij die 

verbinding kan maken. Het is een niet zichtbare wereld die de 
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basis vormt en de bron is tot alles: de natuur, de mens en de 

wereld van de geest.  

Zoekend vormgevend ontstaat vanuit kleur en in verbinding met 

het hart het schilderij. De schilderijen krijgen hierdoor een extra 

dimensie. Heleni wil al schilderend iets betekenen voor de aarde 

en de mens.  

De beelden die Heleni maakt, zijn rond, vrolijk, aaibaar en soms 

hebben ze meer een spirituele betekenis. 

Wilt u deze bijzondere expositie bewonderen, dan kan dat tot en 

met 27 augustus op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 

12:00 uur. Vanaf 30 augustus kan dat weer van maandag tot en 

met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig. Als u op de koperen bel drukt, doet zij open. 

Adres: Pastorie van de Sint Martinuskerk, Kerklaan 22 te 

Hoogland. 

Telefoonnummer: 033-4801223 

 

Musical Kaïn gaat van start! 

 

 
Na de zomervakantie gaat de musical Kaïn van start. Eenieder 

die zich kerkelijk betrokken voelt of (weer) wil voelen bij kerkelijk 

Amersfoort- Noord/ Hoogland, is van harte uitgenodigd om 

hieraan mee te doen. Wie eerder meegedaan heeft, weet hoe 

mooi het is om samen op trekken en een musical vorm en inhoud 
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te geven. Wie niet eerder meegedaan heeft: gun jezelf die 

ervaring!  

De oerverhalen staan in deze musical centraal  

De verhalen over het paradijs, de toren van Babel, de ark van 

Noach en de schepping zijn bekend. In de musical kijken we naar 

die verhalen door de ogen van Kaïn. Wat doen die verhalen met 

hem? Wat doen ze met ons? Wat kunnen we daar vandaag de 

dag mee? Daar gaan we met elkaar naar op zoek. Kijk op 

www.musicalkain.nl/zwerven-in-de-oerverhalen/ voor meer uitleg 

over het verhaal.   

Er is voor iedereen wat te doen 

Er wordt in deze musical veel gespeeld en gezongen, dus we 

kunnen heel wat deelnemers gebruiken. Dat geldt ook voor werk 

achter de schermen, zoals de zorg voor licht en geluid, grime, 

decor en rekwisieten, verkoop entreebewijzen, catering en noem 

maar op. Ons motto is: we doen het met elkaar en voor elkaar.   

Praktische informatie in notendop  

De musicalrepetities starten vanaf 29 september (audities op 8 

en 15 september) en vinden iedere woensdagavond in Het 

Brandpunt plaats, met uitzondering van de basisschoolvakanties. 

Er zijn daarnaast drie zaterdagen gepland en de uitvoeringen 

vinden plaats in twee weekenden in de periode van eind maart 

tot half april 2022. Er wordt voor spelers en zangers een 

deelnemersbijdrage gevraagd. Voor deelnemers achter de 

schermen is de tijdbesteding afhankelijk van de interesse(s) en 

eigen mogelijkheden.  

Meer info en/ of interesse? 

Op www.musicalkain.nl stelt het productieteam zich voor en is 

meer informatie te vinden. Daar is ook het aanmeldformulier voor 

deelname opgenomen. Opgave kan ook door een mail te sturen 

naar info@musicalkain.nl onder opgave van naam, 

contactgegevens en gewenste vorm van deelname (koor, rol, 

achter de schermen). Aanmelden is mogelijk tot 1 september, 

maar liefst eerder. Graag tot ziens bij musical Kaïn! 

http://www.musicalkain.nl/zwerven-in-de-oerverhalen/
http://www.musicalkain.nl/
mailto:info@musicalkain.nl
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OVERLEDEN 
 

Op 98- leeftijd is op 14 juli overleden mevrouw Maria Catharine 

van Noordenburg- Kleuskens. Zij woonde in de Mgr. 

Blomstichting, B.W.- laan 55 in Amersfoort. 

Haar uitvaart was dinsdag 20 juli om 11.00 uur in de Sint-

Martinuskerk. Aansluitend was de begrafenis op ons kerkhof. 

 
Op 84- jarige leeftijd is op 16 juli overleden de heer Henricus 

Johannes van Middelaar. Hij woonde aan het Burgemeester de 

Weyserf 1 in Hoogland.  

De condoleance en uitvaartdienst waren op woensdag 21 en 

donderdag 22 juli op de Lodijk 8 in Bunschoten. 

Aansluitend was de begrafenis op ons kerkhof. 

  
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 25 juli 2021 

Misintentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Zondag 1 augustus 2021 

Misintentie: 

Gijs Hartman; 

Annie Kok - Houdijk; 

Jeroen van Ophoven; 

Gerda Wilhelmina Maria Snijders - Heijmen; 

Uit dankbaarheid. 
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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 elke 

werkdag  (in de vakantie t/m 27 augustus op maandag, 

woensdag, vrijdag) van 09.00 tot 12.00 uur via de gastvrouwen 

op nummer 033-4801223. 

 

 

week 30    week 31 

  

 

Zondag 25 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland 

 

 

 

Donderdag 29 juli om 09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

 

 

Zondag 1 augustus om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 5 augustus om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 6 augustus om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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week 32 

Zondag 8 augustus om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland 

 

Donderdag 12 augustus om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

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 8 augustus 2021. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 5 augustus 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/

