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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr 18  22 augustus tot en met 4 september                                                
2021 

 
Dit Martinusbericht komt vanwege de vakantie als een papieren 
versie uit. De digitale versie volgt zsm na het weekend van 22 

augustus. 
 

Het Duo N&N treedt op in de Pastorietuin 

In de vorige editie van het Martinusbericht hebben we aandacht 

gevraagd voor de komende editie van Struinen in de Tuinen. 

Inmiddels is er meer bekend en op zondagmiddag 5 september a.s. 

wordt onze pastorietuin opengesteld. Dit jaar zal het Duo N&N, 

bestaande uit Noëmi Schermann (Piano) en haar moeder Nienke 

Frankena (altviool), voor iedereen optreden. 
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Het programma voor deze middag:  

 

G. Pergolesi (1710-1736)  Se tu m’ami    

E. Grieg (1803-19-07)  Melodie    

N. Schermann (*1999)  Bells of Hoogland   

C. Saint-Saëns (1835-1921)  de Zwaan   

S. Rachmaninoff (1873-1943) Elegie 

Traditioneel Joods   Mirjambrunnen   

De Starttijden van hun optreden zijn: 12:00 / 13:30 / 15:00 uur 
 

Een alarmsignaal voor de wereld  
 

Na het verschijnen van het 

zeer zorgwekkende 

klimaatrapport van het IPCC 

zijn we code rood al voorbij! 

Het rapport onderstreept de 

woorden uit Laudato Si dat de aarde “huilt omwille van de schade 

die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.”. 

Als we de gevolgen van de klimaatcrisis nog enigszins willen 

beperken zal iedereen op eigen wijze en naar vermogen zijn 

steentje bij moeten dragen; we mogen niet langer wegkijken. Zeker 

op Christenen mag nu een beroep worden gedaan door zorg te 

dragen voor de Aarde als ‘het gemeenschappelijk huis’. 

 

Periode van de schepping 

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de 

Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra 

aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Paus 

Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot 

Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de 

katholieke Kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de 

orthodoxe Kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de 

periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober) waartoe de 

Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep 
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Laudato si 

In de encycliek Laudato Si’ roept ook paus Franciscus 'alle mensen 

van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de 

Aarde en de armen.  

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, 

politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het 

behoud van de schepping, op het verbeteren van de 

levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de 

generaties die na ons komen 

 

7-jaren programma met 7 grote doelstellingen 

Rode draad dit jaar is weer de visie van 

Laudato Si’ over de zorg voor ‘het 

gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit 

aan bij het 7-jaren programma dat het 

Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de 

uitnodiging aan alle geledingen van de 

Kerk om een veranderingsproces te 

beginnen dat zeven jaar duurt.  

Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van 

Laudato Si', onderscheidt men 7 grote doelstellingen. 

1. Antwoord geven op de "schreeuw van de Aarde": streven naar 

een kleinere ecologische voetafdruk  

2. Antwoord geven op de "schreeuw van de Armen": de 

verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, 

met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;  

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, 

ethische consumptie, ethische investeringen;  

4. Een eenvoudige levensstijl;  

5. Ecologische opvoeding en onderwijs;  

6. Ecospiritualiteit;  

7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal vlak. U kunt hier het katern 

downloaden: 

https://laudato-si.nl/
https://laudato-si.nl/pdf/Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2021_-_editie_NL.pdf
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Er is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als 

geloofsgemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode.  

De brochure met het katern en suggesties voor liturgie, gesprek, 

bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te 

downloaden via www.laudato-si.nl 

 

Plant een boom! 

Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan 

iedereen om in deze periode een boom te planten. Een vrucht- of 

fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te 

delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. 

Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te 

zien van onze inspanningen.  

 

Laudato si’ werkgroep Nederland 

De Laudato si’ werkgroep Nederland is een 

gezamenlijk initiatief van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie en de Konferentie 

Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd 

ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke 

encycliek over de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte, 

referent voor Kerk en Samenleving. 

 

Wie wil meedenken om dit thema voor het voetlicht  

te brengen? Laat het weten! ans@kruisselbrink.eu: M:06-16521293 

 

  

http://www.laudato-si.nl/
https://netrv.be/campagne-ecokerk-2021
mailto:ans@kruisselbrink.eu
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Hagenpreek op zondag 29 augustus  
 

Op zondagmiddag 29 

augustus is er weer een 

hagenpreek in de 

boomgaard van 

Landgoed Coelhorst. Het 

thema is geworteld 

leven. Zorg dragen voor 

de aarde is: weten dat je 

gedragen wordt. Voorganger is ds. Martin Snaterse van De Inham. 

De boomgaard waar de beroemde Coelhorster appel groeit, is het 

hele jaar gesloten voor publiek.  

Speciaal voor de hagenpreek die de christelijke natuurbeweging A 

Rocha organiseert, kunt u toch rondkijken op deze rustieke plek 

waar schapen grazen. 

 

In de Hagenpreek staat de zorg voor de schepping centraal. Moment 

van bezinning en verdieping, ontmoeting en uitwisseling midden in 

de natuur. De hagenpreek begint om 16.00 uur. Kom op de fiets, 

want er is geen parkeergelegenheid. 

Neem een stoeltje of plastic zak om op te zitten. 

Slecht weer? In geval van slechte weersvoorspellingen: check op 29 

augustus rond 13.00 uur op amersfoort.arocha.nl of de hagenpreek 

doorgaat. 

Meer informatie via deze link of via https://www.arocha.nl/nl/a-rocha-

amersfoort/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inham.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzI5MSwiMWI2a2w0emUyMXdrMDBzbzg4Z2t3MGMwczRzY3Mwc2MiLCIxMzciLCJkZDEzYzJmODliNjUiLGZhbHNlXQ
https://www.arocha.nl/nl/a-rocha-amersfoort/
https://www.arocha.nl/nl/a-rocha-amersfoort/
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Bewust Consumeren 

In aansluiting op het voorafgaande 

lezen we in de Gerarduskalender dit 

korte gebed als ondersteuning voor 

onze inzet voor mens en milieu. 

 

 

 

 

God, die roept: 'Mens, waar ben je?' met de woorden van de 

zwaksten, met de stille stem van de natuur, geef dat wij luisteren 

naar uw roep. 

Dan zullen wij vreugde vinden in kleine gebaren van solidariteit en 

duurzaamheid, die we zelf opbrengen.  

En in de grote solidariteit en duurzaamheid, die we afdwingen met 

velen.  

Zo geven wij antwoord op Uw roepen. 

 

Mijn monument is jouw monument 
 

Zaterdag 11 september is 

het weer zover. Voor de 

vijfde keer zorgt de 

Stichting Vrienden van de 

St. Martinuskerk 

Hoogland, 

https://vriendenvanmartinu

s.nl ervoor dat de kerk 

opengesteld wordt tijdens 

de Open Monumentendag.  Samen met Open Monumentendag 

Amersfoort is een prachtige route opgesteld waarin onze kerk is 

opgenomen. 

Hierover kun je lezen op site van Open Monumentendag Amersfoort: 

https://omdamersfoort.nl/monumenten-amersfoort/  

https://vriendenvanmartinus.nl/
https://vriendenvanmartinus.nl/
https://omdamersfoort.nl/monumenten-amersfoort/
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Via Open Monumentendag Amersfoort is ook een boekje te 

bestellen waarin alle monumenten beschreven staan. 

 

Op deze dag zal onze stichting, samen met De Historische Kring 

Hoogland, ervoor zorgen dat je aan een tal van activiteiten in en 

rondom de kerk kunt deelnemen. 

Deze zijn: 

 Uitleg en rondleiding langs de gebrandschilderde ramen  

 Uitleg over de bouw van de kerk 

 Uitleg over restauratie van de kerk na de tweede wereld oorlog 

 Uitleg over de restauratie van de toren (en haar bewoners) 

 Bezichtiging van het orgel dat ook bespeeld wodrt 

 Beklimming van de toren met bezichtiging van de bovenzijde van 

het schip. 

 Rondleiding om de kerk. 

Voorwaar een prachtige dag die nog mooier wordt omdat “Ons huis 

Uw huis” is, het thema van deze monumentendag. En bij ons huis 

hoort muziek maar ook koffie. In de middag is de Raad van Kerken 

bij ons op het kerkplein aanwezig. 

Wij nodigen jullie van harte uit om deze dag met ons mee te 

beleven. 

 

Coffee to Come op zaterdag 11 september 

 

Tijdens de lockdown zag je veel 

kraampjes buiten die coffee-to-go 

verkochten. Je mocht immers 

nergens meer naar binnen? Ook de 

kerk kon je amper meer bezoeken. 

Maar de verruiming zit eraan te 

komen, en straks mogen we ook weer met meer mensen naar de 

kerk. Om dit kenbaar te maken heeft de Raad van Kerken 

Amersfoort de actie ‘Coffee-to-come’ bedacht. 

Op Open Monumentendag 11 september, gaan we daarom 
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koffie/thee uitdelen op het kerkplein met de boodschap dat de 

kerken weer open zijn en IEDEREEN van harte welkom is! 

Kom gezellig langs op 11 september tussen 10-17 uur. 

Wil je als vrijwilliger ook een uurtje koffieschenken? Meld je dan aan 

bij ans@kruisselbrink.eu of 06-16521293 

 

 

De Zwoele Zomerse Filmavond 

 
In aansluiting op de 

open monumentendag is 

het ook weer mogelijk 

om een Zwoele Zomerse 

Filmavond te 

organiseren in De 

Pastorietuin.  

Op deze avond gaan we 

een monumentale film 

vertonen. Bij het 

verschijnen van dit 

Martinusbericht is het nog niet bekend welke film dat gaat worden. In 

ieder geval nodigen we u van harte uit voor deze avond. Hopelijk 

hebben we mooi en goed weer.  

 
De gezondheidscheck 

Op de avond zelf gaan we wel een gezondheidscheck doen bij 

binnenkomst. Wij gaan u de volgende vragen stellen: 

 

 

 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
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1. Heeft u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 

uur ? 

2. Bent u op dit moment in isolatie, omdat u positief getest bent op 

het coronavirus (SARS-CoV-2)? 

3. Bent u in quarantaine omdat u: 

- een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie SARS-

CoV-2 is vastgesteld? 

- uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor 

SARS-CoV-2  

- bent gewaarschuwd door de coronamelder-app 

 

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen 

afspraak of annuleer de afspraak 

 

Kom op tijd, want we kunnen maximaal 100 gasten ontvangen! Deze 

avond begint om 20:30 uur! We gaan er een mooie avond van 

maken. 

 

 

ACTIVITEITEN 

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 

http://zindex033.nl/
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De natuur geeft ons zoveel vruchten in deze zomerperiode 

Wat is er meer ontspannend in deze tijd dan heerlijk in de vrije 

natuur struinen om bramen te plukken, of door je eigen moestuintje 

te lopen met een mand en oogsten van wat je gezaaid hebt? 

Hoe mooi is het om anderen te laten delen van al deze rijke 

opbrengst? 

Fijn dat er al vele ingemaakte potjes met fruit of groenten zijn 

ingeleverd. 

Direct na de zomervakantie start de verkoop van deze eerlijke en 

duurzame lekkernijen 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. Vanaf 

zondag 8 augustus staat achter in de 

kerk een mand waarin u de potjes 

met heerlijkheden kunt neerzetten. 

Daarnaast verwelkomen vrijwilligers 

u op maandag- woensdag-vrijdag in 

de Pastorie van 09.00 tot 12.00 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 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 22 augustus 2021 
Jaargedachtenis: 
Annie Kok - Houdijk; 

Jeroen van Ophoven. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 

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

Wim Kuijer; 

Ouders Sieraal - van der Veer en  zoon Kees; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 
Zondag 29 augustus 2021 

Jaargedachtenis: 

Truus van de Grootevheen. 

 

Misintentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 

Ouders van de Grootevheen - de Groot; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk 

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

Uit dankbaarheid familie Cheng. 

 
 
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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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: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/   
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 4 september Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 2 september 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
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

