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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
            Nr 15    11 tot en met 24 juli 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; 

 Ook in de kerk (ontvangst en tijdens de viering) is het niet 

meer verplicht een mondkapje te dragen; uiteraard is iedereen 
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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 

 

Zomervakantieregeling 2021 gastvrouwen en 

gastheren in De Pastorie 

 

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

gastvrij ontvangen door onze gastvrouwen en -heren. Van 

maandag 19 juli tot en met vrijdag 27 augustus a.s. genieten zij 

van een welverdiende zomervakantie. De bezetting op De 

Pastorie is in deze periode beperkt. 
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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. 

 

Gedicht: Mens in Vakantietijd 

Ingezonden door Gerard Hilhorst 

 
MENS IN VAKANTIETIJD 

Een mens te zijn op aarde 

in de vakantietijd, 

dat is de tocht aanvaarden 

waartoe je werd verleid. 

  

Dat is je huis verlaten, 

naar verre landen gaan. 

En telkens wederkeren 

als alles is gedaan. 

De goudvis weer begroeten 

en spelen met de kat. 

En aan jezelf bekennen 

dat je vol heimwee zat, 

  

Piet van der Bruggen 
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Seniorenvieringen/ Vrijdagmorgenvieringen 

 

Nu er eindelijk licht is aan het eind van de tunnel, wat Corona 

betreft, zou ik graag even aandacht willen vragen voor de 

vieringen die al jaar en dag op de eerste en derde vrijdag van de 

maand om 9.00 uur in de kapel van de Sint- Martinuskerk 

plaatsvinden. Deze vieringen kunnen we ook 

vrijdagmorgenvieringen noemen, zodat iedereen zich uitgenodigd 

voelt. 

 In de afgelopen periode zijn deze vieringen in aangepaste vorm 

(aanmelden, mondkapjes, in de kerk etc. , geen koffie drinken) 

doorgegaan. 

En daar waren we met elkaar heel dankbaar voor.  

De H. Eucharistievieringen  waarin Pastoor Skiba en Pastor 

Mauricio voorgingen, maar ook de gebedsvieringen, die werden 

voorbereid en uitgevoerd  door Ank Ursem en Marcella Walraven. 

We kregen zelfs muzikale ondersteuning  van Ria Houtveen, Henk 

Kruisselbrink en Ewa Lambregts. 

Wij mochten nog niet zingen, maar Ewa vertolkte met  haar 

saxofoon en stem de liederen die bij de viering pasten. 

Ook deze zomer zullen deze vieringen doorgaan en mogelijk zal 

bij goed weer door de gastvrouw koffie worden geschonken en 

kunnen we elkaar ontmoeten. 

 

De themagesprekken zullen nog even moeten wachten totdat we 

toestemming krijgen de grote zaal te mogen gebruiken. 

Ook de parochianen van de andere geloofsgemeenschappen zijn 

uiteraard van harte welkom! 

 

Ria Snoeren. 
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Bloemengroet ook op zomervakantie 

 

In verband met de zomervakantie van 18 juli t/m 29 augustus 

wordt de bloemengroet tijdelijk niet uitgereikt.  

Daarna kunt u dit bloemetje van verbondenheid weer aanvragen 

bij 

Saskia Meeuwessen (06-55362132) | of Ans Kruisselbrink - 

Borgonjen (06-16521293) 

 

 

Anders vieren op zaterdag: 

wat doen we niet goed? 

 

Omdat een grote groep parochianen vorig jaar aangaf de 

vieringen door parochianen niet kwijt te willen, verzorgen we sinds 

april weer vieringen op de zaterdagavond. 

Op de Eucharistische aanbidding na, worden deze vieringen door 

mede-parochianen voorbereid en verzorgd.  

Het waren stuk voor stuk mooie, verstillende andersoortige 

bijeenkomsten met telkens een ander onderwerp en muzikale 

omlijsting; Taize-vieringen, themavieringen door parochianen, 

meditatieve vieringen en een muzikale viering mmv een zangeres 

en een luitspeler.  

 

Helaas zien we slechts een handjevol bezoekers.  

Uw wens om behoud van de vieringen onder leiding van 

parochianen zien we dus niet terug in het bezoekersaantal. Met zo 

weinig belangstelling overwegen we om te stoppen met het vieren 

op zaterdagavond. 

 

De voorbereidingen voor deze andersoortige vieringen vragen 

veel tijd.  

Daarom vragen we ons nu af voor wie we dit doen?  

Voorzien deze vieringen wel in een behoefte?  
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Wat doen we niet goed?  

Vindt u het waardevol dat we dit blijven aanbieden? 

Laat het ons weten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Anders Vieren op zaterdag 

 

Ank Ursem 06-20782235 

Ad van Dijk 06-10717871 

Bea van de Hoef 06-52071013 

Brigitte Duijvensteijn 06-11886469 

Jacqueline Duijvestijn 06-49958147 

Ans Kruisselbrink 06-16521293 

 

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.  

 

Bij ontmoetingen ontstaat er aandacht voor elkaar en komt nieuwe 

energie vrij. Kleine gesprekjes die een groot effect kunnen 

hebben.  
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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 uur op 

woensdagmiddag? We zoeken nog vrijwilligers.  Zie indeling 

openstelling hieronder. 

Alleen sámen lukt het om activiteiten te organiseren. 

 
Indeling 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  

Vacant Henritha van 
Valkengoed 

Piet van Eijsden 

Woensdag  
11 
augustus  

Ans 
Kruisselbrink 

Ad v Dijk Hein Hof 

Woensdag  
18 
augustus  

Vacant Vacant 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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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 inspiratiebijeenkomsten.  

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 
 

Onthulling eerste toekenningen  

buurtbudget 2021 

  

Afgelopen jaar heeft de buurtbudgetcommissie van het 

Hooglandsdorpsteam helaas minder kunnen ondernemen om het 

buurtbudgetbedrag van 2020 te verdelen onder de diverse 

aanvragers. Corona gooide roet in het eten. We hebben toen 

besloten om het beschikbare bedrag te reserveren voor dit jaar, 

zodat er in dit jaar veel initiatieven gesteund konden worden. 

Dit heeft er in geresulteerd dat alle bewoners, verenigingen en 

organisaties de mogelijkheid weer hebben gekregen om een 

buurtbudgetaanvraag voor dit jaar te doen. Dit kon in eerste 

instantie  tot 1 mei jongstleden. Inmiddels zijn de betrokkenen 

geïnformeerd welk bedrag zij voor hun activiteit tegemoet kunnen 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
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zien. Op de site van het hooglandsdorpsteam is de uitslag te 

vinden. Ga daarvoor 

naar: https://www.hooglandsdorpsteam.com/buurtbudget 

Maar de periode voor aanvragen is verlengd. We gaan verder tot 

en met 1 september a.s. Iedereen kan voor een activiteit die dit 

jaar plaatsvindt, nog een aanvraag doen.  

Aan de vooravond van dit moment spraken we met de kersverse 

nieuwe voorzitter van de buurtbudgetcommissie, Sjaak van  

Wegen, en de contactpersoon bij de gemeente Amersfoort, Fatma 

Özçelik. Beiden zaten voor dit interview gezellig te keuvelen in 

een speeltuin in Hoogland. Het gehele interview is te lezen 

op: https://www.hooglandsdorpsteam.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen hierbij dan ook de oproep aan u als parochiaan of als 

vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap om een aanvraag te 

doen. Misschien wel handig als vrijwilliger om je ideeën, enz. af te 

stemmen met onze Locatieraad! 

 

Op de bijgaande foto zie je Sjaak van Wegen en Fatma Özçelik 

samen zitten bij een speeltuin in Hoogland. 

 

!!!! Onze geloofsgemeenschap heeft dit jaar een 

buurtbudgetbedrag gekregen voor o.a. het komend Oecumenisch 

kerstconcert. 

https://www.hooglandsdorpsteam.com/buurtbudget
https://www.hooglandsdorpsteam.com/
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Boekenmarkt inloophuis De Ontmoeting 

 

Zaterdag 17 juli organiseert inloophuis De Ontmoeting na het 

opheffen van de meeste Coronamaatregelen weer een 

boekenmarkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het afgelopen jaar zijn 

veel nieuwe boeken binnengekomen, zodat er een uitgebreid 

assortiment mooie en goede tweedehands boeken beschikbaar is. 

Een mooie gelegenheid om voor de komende zomervakantie uw 

slag te slaan! De boeken staan gesorteerd in tien genres en per 

genre is er veel keuze. U vindt o.a. literaire romans, streekromans 

en een gevarieerd aanbod thrillers en detectives. Alle boeken zijn 

laag geprijsd. Met uw aankoop – u vindt vast iets van uw gading - 

steunt u de activiteiten van het inloophuis. U bent van harte 

welkom in inloophuis “De Ontmoeting” aan De Bekroning 2, vlakbij 

winkelcentrum Emiclaer. 

 
OVERLEDEN 
 
Op 4 juli j.l is op 89- jarige leeftijd overleden 

Mevrouw Hermina Cristina Maria Post- Zuidberg. 

Zij woonde aan de Springerstraat 59 in Amersfoort. Haar crematie 

heeft op vrijdag 9 juli plaats gevonden op het crematorium 

Rusthof. 

 
Op de leeftijd van 104 jaar is op 5 juli overleden mevrouw 

Christina Maria ( Tiny ) van Raaij- Koekenbier. 

Zij woonde aan de Tarwekamp 38 in Hoogland. 

Haar herdenkingsdienst was vrijdag 9 juli om 14.00 

uur bij de UVZ. Hierna heeft de begrafenis op ons kerkhof 

plaatsgevonden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 11 juli 2021 

Jaargedachtenis: 

Albertus van Dijk en Geertruida van Dijk - Schouten en Jan van 

Dijk. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Wim en Eric Hartman; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

Zondag 18 juli 2021 

Jaargedachtenis: 

Paul, Harry, Jacques, Rogier Jansen. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 

de Grootevheen; 

Piet van de Wolfshaar; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 
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. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Vanaf 17 juli t/m 27 augustus zomerregeling: maandag, woensdag en 

vrijdag zijn de gastvrouwen aanwezig van 9:00-12:00 uur. 

Zie ook bericht hierboven bij zomervakantieregeling. 

 

week 28    week 29 

Zondag 11 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor 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. 

Zondag 18 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis. 

 

 

Donderdag 22 juli om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 

week 30 

Zondag 25 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Donderdag 29 juli 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 25 juli 2021. Daarom graag kopij 

uiterlijk tot donderdag 22 juli 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/

