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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
 Nr 19     5 tot en met 18 september 2021 

 
 
!!! Op zaterdagavond 4 september kan de familieviering 
helaas niet doorgaan. Deze zal worden verzet naar 
zaterdag 18 september. 

 
Gewoon weer “normaal”  

 
De meteorologische zomer is afgelopen. De meningen over de 

zomer lopen nogal uiteen. Was het een natte zomer, niet zo 

stabiel, minder warme, zonnige dagen, kortom anders dan 

normaal? Maar wat is normaal? 

Grotendeels spelen het gevoel en herinneringen van de zomer van 

voorgaande jaren hierbij een grote rol. 

We kunnen de beelden van de bloedhete dagen van vorig jaar ons 

nog goed voor de geest halen. Gras was niet meer groen en in het 

huis was het niet meer koel te houden. 

De meeste herinneringen aan afgelopen zomer zullen echter de 

forse buien en dagen met overlast zijn. Met als meest in het oog 

springende gebeurtenis natuurlijk de extreme regenval in Zuid-

Limburg, België en Duitsland.  
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Daar zullen we in de toekomst meer mee te maken krijgen, wordt 

dan gezegd. Het zal een onderdeel uitmaken van het “normale” 

leven. 

En wat verandert er straks weer in onze kerk? We zijn nu nog 

onzeker en wachten met gemengde gevoelens af wat er in de 

persconferentie van 20 september zal worden gemeld. Zijn er weer 

versoepelingen mogelijk, is 1,5 m niet meer verplicht, is het aantal 

mensen bij een viering niet meer beperkt? Mag de tape van de 

kerkvloer en kunnen de hartjes van de kerkbanken? Ik kijk uit naar 

het moment waarop we dit met behoud van veiligheid kunnen 

doen. 

Het wordt weer een beetje als vanouds, “gewoon” weer “normaal”. 

Ondanks de maatregelen zijn er momenten georganiseerd om 

elkaar te ontmoeten. Na de viering een kopje koffie of thee drinken 

bij mooi weer in onze mooie pastorietuin. Dankbaarheid gaat uit 

naar de mensen van de catering, die ondanks de extra hindernis 

van het trapje op, trapje af, dit toch mogelijk hebben gemaakt. 

Fantastisch! Leuk om te zien dat mensen uit de Heilig- Kruiskerk 

hierbij ook een vrijwilligersrol hebben aangeboden. 

De zomer lijkt misschien voorbij, het nieuwe seizoen begint. 

Afwachten, verlangen naar gewoon weer “normaal”. 

We kijken er naar uit! 
 
Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

KerkTv van de Sint Martinus uitgebreid 
  
Op zondag 22 augustus jl. is de eucharistieviering vanuit de Sint 

Martinuskerk niet verslagen met één maar met twee camera’s. In 

de afgelopen weken zijn een vijftal vrijwilligers druk bezig 

geweest om dit mogelijk te maken. Na afloop van de eerste 

KerkTv -uitzending spraken we met Gerard van Wee. Hij is de 

coördinator van dit project en we kijken met hem terug hoe de 

eerste uitzending is verlopen. 
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Op de vraag wat deze mogelijkheid betekent voor de kijkers 

thuis, vertelt Gerard het volgende: “Zij krijgen nu een beter beeld, 

waarin het ene beeld mooier overvloeit naar een ander beeld. Tot 

vorig weekend moesten we nog met een camera werken, 

waardoor het beeld even bevroor als er ander shot werd 

gemaakt. Door nu het tweede beeld klaar te zetten voor 

uitzending, is dit nu verholpen.” 

Dit betekent nu dat er een complete regietafel is geïnstalleerd, 

waar je een tweetal beeldschermen op ziet staan. Zo zien we 

een mengpaneel (vakterm: Controle-unit), waarmee je kunt 

kiezen welke camera en shot je wilt uitzenden. Er is ook een 

laptop aanwezig en hiermee wordt de powerpointpresentatie 

gepresenteerd aan de kijker en ook aan de bezoekers van een 

viering. 

In totaal zijn er vier mensen druk bezig geweest om deze 

mogelijkheid aan de KerkTv- kijkers aan te bieden: Theo van der 

Linden, Theo Keizer, Theo Meijer en hij zelf.  

 In totaal zijn zij drie dagen bezig geweest om ruim 300 meter 

kabel aan te leggen. En dan te bedenken dat je zelf te maken 

hebt met verschillende kabels, zoals een stuurkabel, een kabel 

om de beelden door te zenden en een kabel om het geluid over 

te brengen. Daarnaast zijn zij nog eens twee dagen bezig 

geweest om samen met de installateur de twee extra camera’s te 

installeren. Nu moet er nog een handleiding geschreven worden 

voor de groep vrijwilligers die hiermee gaan werken. 

  

“Het was wel inspannend” 

Een nieuwe camera hangt achter in de kerk en de andere is te 

vinden in de kapel van de pastorie. Deze laatste camera kan 

gebruikt worden als er hier ook weer gevierd wordt. 

Aan het eind van dit interview vragen we hem hoe hij het vond 

om deze werkzaamheden samen met de vrijwilligers te doen. Hij 

gaf de reactie: “Nu het er allemaal hangt en ook draait, vond ik 
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het ook erg leuk om dit te doen. Het was wel inspannend en het 

was vandaag ook spannend of dit allemaal goed werkte.” 

  

 

Benieuwd hoe de eucharistievieringen op Kerk-TV er nu uitzien? 

Ga hier naar https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279 

 

Kinderopvang tijdens de Eucharistie 
 

Wij zijn vanaf zondag 30 mei gestart met de tweewekelijkse 

kinderopvang voor de allerkleinsten tijdens de Eucharistie op 

zondagochtend. Dit in de pastorie van de Sint- Martinuskerk.   

Na de zomervakantie starten we op zondagmorgen 5 september 

met de kinderopvang. Hierna is het in elke oneven week. 

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 peuterspeelgoed, 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. 

 

Vormselvoorbereiding van start 

 

Voor kinderen in groep 8 van de basisschool of de brugklas start 

in september de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Alle 

kinderen hebben als het goed is een uitnodiging thuis gehad.  

Doe mee en kijk over je horizon: je leert over de kerk, maar óók 

over omzien naar elkaar. Een mooi traject waarin de tieners met 

elkaar optrekken, de waarde van geestkracht ontdekken en het 

belang voor de inzet voor mensen om je heen. Zo zullen de 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279
mailto:martinus.locatie@gmail.com
mailto:martinus.locatie@gmail.com
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tieners zich gaan inzetten voor de Voedselbank Amersfoort. Pas 

aan het einde van de voorbereiding beslissen de tieners zelf of 

ze klaar zijn voor het Vormsel. Geef je kind(eren) een mooie 

basis mee voor een nieuwe stap in het leven! De vormselviering 

is dit jaar op 30 januari in de St.Martinuskerk. 

Aanmelden vóór 24 september via vormselolva@gmail.com  

Werkgroep Vormselvoorbereiding, Edith Vos 

 

 
 

 

Geen koekje meer bij de koffie? 

 

Boodschappen zijn onmisbaar om bijvoorbeeld op zondag na de 

viering een koekje bij de koffie te serveren. 

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 er nodig is en in welke 

aantallen.  

Grote artikelen worden al door iemand anders ingekocht bij de 

groothandel. Het gaat slechts om één volle boodschappentas per 

maand en de inzet van één uurtje vrije tijd. 

mailto:vormselolva@gmail.com
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Je wordt royaal beloond voor je inzet door een grote glimlach van 

je medeparochianen, die genieten van hun koekje tijdens de 

koffie, door dankbare kosters die niet hoeven te zoeken naar 

lucifers en zovele anderen die blij zijn dat ze niet misgrijpen in 

keukenkastjes. 

 

Al eerder stond deze oproep in het Martinusbericht. Een relatief 

klein klusje en toch heeft niemand zich aangeboden. 

Wellicht is het te zwaar voor u of heeft u moeite met vervoer? 

Misschien is er een (klein) zoon of - dochter die dit wil doen, 

'omdat de kerk voor papa, mama, opa of oma nu eenmaal 

belangrijk is'. 

Is het een idee dit eens voor te stellen als familie op bezoek is? 

Ieders bijdrage is nodig om onze Martinus vitaal te houden. 

  

 

Coffee to Come 

 

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 

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 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
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Vluchtelingen 

 

Gedicht, ingezonden door een parochiaan 

 

Ze hebben onze hulp niet nodig 

Dus zeg me niet: 

Deze vermoeide gezichten hadden 

van mij of jou kunnen zijn 

Het leven had anders kunnen 

beschikken 

Zie ze zoals ze werkelijk zijn: 

Luiaards en lamzakken 

Lijntrekkers en lanterfanters 

Met bomvesten aan 

Moordenaars en dieven 

Wat ze niet zijn: 

Welkom hier 

Dit is waarvoor we moeten zorgen: 

Terug waar ze vandaan kwamen 

Ze kunnen niet 

Ons eten delen 

Onze huizen delen 

Onze landen delen 

Een beter idee: 

Bouw een muur om ze buiten te houden 

Het is niet oké om te zeggen; 

Het zijn mensen zoals jij en ik 

Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is 

Wees niet zo stom om te denken: 

Wij kunnen op een andere manier naar de wereld kijken 

 

Lees de regels nu van onder naar boven 

Brian Bilston  Bron: Agenda Amnesty International 2021 
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Vredesweek 18-26 september 

 

 

 

 

 

Wat is de Vredesweek? Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is 

minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een 

tijd van verharding in onze eigen samenleving en nonstop 

geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al! 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu 

toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg 

graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende 

en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen 

kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met 

vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede. Tijdens de 

nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten 

we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat 

het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In 

onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en 

studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, 

bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het 

hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van 

filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van 

vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale 

activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen 

maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee? 

 

In de 3e week van september,  staat de Vredesweek                                                                                                      

weer op het programma. 

Het landelijke thema voor dit jaar 2021 is:                                                                          

‘’ Inclusief samenleven ”                                                                                         

Eenvoudiger gezegd: Wat doe jij om de Vrede te bewaren of te 
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bevorderen in jouw eigen omgeving van je stad, je wijk of buurt, 

je school, je club/vereniging of in de thuissituatie ? 

 

Op de website vredesweek.nl/ ambassades/ ambassade-

amersfoort vindt u meer informatie en activiteiten die o.a. in 

Amersfoort georganiseerd worden. 

 

Zomeropenstelling van de Pastorietuin en de 

kerk 

 

 
 

We zijn een open geloofsgemeenschap, die aandacht geeft. 

Vanuit die gedachte is het idee voor een open tuin en open kerk 

ontstaan tijdens de zomermaanden. Zo konden voorbijgangers 

genieten van de mooi verzorgde tuin en van orgelspel in de kerk. 

Elke woensdagmiddag was er tijd voor ontmoeting, verstilling, of 

zomaar een wandeling in de lommerrijke tuin. In de kerk werd 
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orgel gespeeld en er werden rondleidingen verzorgd. Er waren 

spontane en mooie gesprekken, er werd een spelletje mens-

erger-je-niet gespeeld of kinderen gingen stoepkrijten. 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die bijgedragen hebben, zoals 

koffiezetters, organisten en sjouwers van tafels en stoelen. 

Bovenal dank en waardering voor het bieden van een luisterend 

oor en een beetje aandacht. Hoewel de zon niet altijd even 

uitbundig scheen deze zomer, was de sfeer op woensdagmiddag 

gezellig, warm en gastvrij. 

Wat ons betreft volgend jaar weer. 

Heeft u een inspirerend idee om op eigentijdse wijze aanwezig te 

zijn als Martinusgemeenschap? Fijn als u dit met ons deelt. 

Samen maken we de wereld een beetje mooier. 

Carolien van Middelaar (carolien68@icloud.com) 

Ans Kruisselbrink (ans@kruisselbrink.eu) 

Ad van Dijk (advandijk1@gmail.com) 

 

 

Grind nodig voor de Hortus Martinicus 
 
In de tuin rond de pastorie ligt een lint van grindpaden. Om de 

zoveel tijd moeten deze paden aangevuld worden. We zijn al 

heel eind op dreef, maar hebben nog een paar kubieke meters 

nodig. Heeft iemand nog wat schoon grind over, dan houden wij 

ons van harte aanbevolen. Neem contact op met Hans van 

Middelaar tel. 06-15282085. Bij voorbaat dank! 

 

Tuinploeg Hortus Martinicus. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ans@kruisselbrink.eu
mailto:advandijk1@gmail.com
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Het laatste nieuws rondom het optreden van 

het Duo N&N in de Pastorietuin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 5 september a.s. wordt onze pastorietuin 

open gesteld voor Struinen in de Tuinen 2021. Op deze middag 

gaat het Duo N&N, bestaande uit Noëmi Schermann (piano) en 

haar moeder Nienke Frankena (altviool) voor iedereen optreden. 

In de vorige editie van het martinusbericht heeft u kunnen lezen 

wat zij allemaal gaan spelen. Op de foto ziet u Noëmi Schermann 

en haar moeder Nienke Frankena zittend in de pastorietuin. Zij 

ontvangen u met open armen, want het zal een bijzonder 

optreden gaan worden. 

Dit duo zijn niet de enige artiesten in Hoogland die te horen en te 

zien zijn, want er zijn in totaal 14 optredens. Dus u kunt na hun 

optreden nog vele artiesten gaan bezoeken.  Dit alles wordt u 

aangeboden door de vrijwilligers van De Pastorie. Zij zullen u 

ontvangen met koffie of thee, enz.   

 

 DE SPAARPOT & CROWDFUNDING        

Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen worden 

georganiseerd door Stichting de Bühne. Een stichting zonder 

winstoogmerk. Bij de organisatie van Gluren bij de Buren en 

Struinen in de Tuinen is de crowdfunding van bezoekers van 
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essentieel belang om de begroting dekkend te krijgen. Daarom 

hopen we onwijs op jullie hulp.  Afgelopen jaar was voor veel 

culturele organisaties natuurlijk geen goed jaar. Ook voor ons 

geldt dat de coronapandemie veel roet in het eten heeft gegooid, 

waardoor het moeite kost om alle eindjes aan elkaar te knopen. 

Graag uw aandacht en doe een mooie donatie na een optreden. 

  

Het Duo N&N treedt op om: 12:00 / 13:30 / 15:00 uur 

  

Een Zwoele Zomerse Filmavond met de film 

La Vita È Bella 
 

Wegens succes organiseren de 

Vrienden van St. Martinuskerk op 

zaterdagavond 18 september 

a.s. een Zwoele Zomerse 

Filmavond in De Pastorietuin. Op 

deze avond wordt de monumentale film: La Vita È Bella 

vertoond. 

 

Het verhaal van deze film: Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

wordt een Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje afgevoerd 

naar een Duits werkkamp. 

Om het kind het vooruitzicht van een zekere dood te besparen, 

stelt hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen kunt winnen. 

De man gelooft er heilig in dat hij de geestelijke gezondheid van 

zijn zoontje kan redden en gaat vastbesloten door met 

toneelspelen, zelfs wanneer ze in het kamp zijn aangekomen en 

keihard moeten werken. 

 

Klik hieronder voor de trailer. 

https://m.youtube.com/watch?v=8CTjcVr9Iao 

Deze film duurt 2 uur en 9 minuten 

https://m.youtube.com/watch?v=8CTjcVr9Iao
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Voor deze avond kunnen we 

maximaal 100 gasten 

ontvangen, want we houden in 

deze Coronatijd voldoende 

afstand van elkaar. 

 VOL = VOL! 

LET OP: De toegang is gratis 

en u moet een 

vaccinatiebewijs of 

testbewijs kunnen laten zien 

via de CoronaCheck app of 

op papier! 

  

Wij vragen om een vrijwillige 

bijdrage! Als de 

weersverwachtingen niet goed 

zijn, dan moeten we deze 

Zwoele Zomerse filmavond helaas annuleren. 

Noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda en kom gezellig 

zwoelen. 

 

 

Deze zomer op pelgrimage in eigen land  
 

De schrijver van dit stukje besloot om in zijn vakantie op een 

kleine pelgrimage te gaan met een waxinelichtje vanuit de 

Mariakapel in onze Martinuskerk. In de provincie Brabant is er 

volop aandacht voor het Brabantse Kloosterleven. Vooral dit jaar, 

omdat vier orden hun jubileum vieren met een bijzonder 

programma. 

In Oosterhout vieren de Norbertinessen hun 750-jarig jubileum 

en de Kruisheren in Sint-Agatha hun 650- jarig jubileum.  De 

Clarissen stichtten hun communiteit 550 jaar geleden in Boxtel 

en zijn later verhuisd naar  Megen, waar ze nu 300 jaar wonen in 
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klooster Sint- Josephsberg. En de Norbertijnen in Heeswijk 

vieren dat hun orde 900 jaar bestaat.  

  
Zijn pelgrimage begon in het Stadsklooster San Damiano. Dit is 

een Franciscaanse gemeenschap, waar ook oud pastor Roland 

Putman woont. Hier een avondviering mee te maken is bijzonder 

en Franciscus komt dan binnen. 

Daarna ging hij naar het Missieklooster Heilig Bloed in Aerle 

Rixtel, een bijzonder klooster. Hier werd hij ontvangen door 

Zuster Sarto. Hij was er twee dagen en maakte daar ook de 

Lauden, het Vesper en avondviering mee. Daar word je stil van. 

Hier kom je tot jezelf in je eenvoudige kamer.  In gebed 

probeerde hij een weg te zoeken in vragen die bij hem speelden. 

Het waxinelichtje flikkerde hoog op toen het aangestoken werd in 

de Lourdesgrot en dat was voor hem een teken van moeder 

Maria. Het leek wel of de tijd hier stil gestaan had. 

 
 

Als laatste ging hij naar de Pelgrimsherberg Kafarnaüm te 

Vessem.  Kafarnaüm was ook de woonplaats van Jezus. Deze 

stad ligt aan de noordwestkust van het meer van Galilea. Jezus 

woonde daar met  verschillende van zijn leerlingen in een huis. 

Dit waren de broers Simon Petrus en Andreas en de broers 

Jacobus en Johannes. 

Deze herberg is voor velen het startpunt om naar Santiago de 

Compostella of naar Rome te lopen. Het wordt wekelijks gerund 
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door twee inspirerende vrijwilligers, die de bezoekers welkom 

heten, verzorgen en ook omarmen. De ontmoetingen met 

pelgrims waren bijzonder. Maar ook  de ontmoeting met Adri 

Brooijmans. Hij is algemeen coördinator van deze 

Pelgrimsherberg  en vertelt graag over hoe deze plek de pelgrim 

uitnodigt tot ontmoeting en bezinning.’s Morgens vroeg was er 

een uitzwaaimoment van Nicole. Zij is op dit moment onderweg 

naar Santiago de Compostella.  

Tot slot: het deed hem erg goed om hier een aantal dagen te 

verblijven. Je raakt geïnspireerd door de vele verhalen die 

bezoekers aan deze herberg met je delen. Pelgrimeren doet wat 

met je, ook een kleine pelgrimage. 

Hij heeft daar ook een reportage van gemaakt met beelden. Ga 

naar: https://www.youtube.com/watch?v=tAR68TY6fgE Kijk voor 

meer info over het Brabantse Kloosterleven op de 

site: https://brabantskloosterleven.nl/ en beluister ook de 

podcast! 

Heeft u ook zo’n spiritueel moment meegemaakt, stuur uw 

verhaal in naar het Martinusbericht 

Gerard Hilhorst  

Eerste wandeling Inham/Martinus op vrijdag 

24 september 

 

Al een aantal jaren wandelen mensen vanuit de Inham en de 

Martinus met elkaar op de laatste vrijdag van de maand. Helaas 

hebben ook wij, net als zovelen, door corona onze activiteiten 

moeten stoppen en/of in heel kleine groep door kunnen laten 

gaan. 

 

We zijn blij nu te kunnen zeggen dat we op vrijdag 24 september 

weer gaan beginnen met onze maandelijkse wandelingen. We 

https://www.youtube.com/watch?v=tAR68TY6fgE
https://brabantskloosterleven.nl/
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wandelen ‘corona- verantwoord’: in tweetallen en met voldoende 

afstand tussen degenen die voor en achter je lopen. 

Als we stilstaan, staan we in een grote kring, waarbij ook afstand 

kan worden gehouden. 

  

We verzamelen om 9.00 uur in de Inham, waar we beginnen met 

een kort meditatief moment rondom het jaarthema van dit jaar: 

Van U is de toekomst.  

Hoogstwaarschijnlijk stappen we in december over naar het 

thema van de adventsperiode:  

Geef licht! 

Met een thema, een gedachte die ons dan wordt aangereikt, 

wandelen we een uurtje door het Schothorsterbos. We praten 

onderweg met elkaar over het thema en zijn samen stil. 

Als we zo tegen 10 uur weer terugkomen in de Inham, drinken 

we koffie/thee in de ontmoetingsruimte – eventueel op een 

andere plek dan we gewend zijn (afhankelijk van de grootte van 

de groep). 

  

Spreekt het u aan en heeft u nog nooit meegewandeld? 

Kom gerust eens kijken.  

Ook als u voor één keer komt of niet alle data kunt, bent u 

uiteraard van harte welkom. 

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: 

Magret van Wee (magret.v.wee@gmail.com) 

Ria van Voorst (ria.voorst@kpnmail.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magret.v.wee@gmail.com
mailto:ria.voorst@kpnmail.nl
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Activiteiten in september van Spiritueel 
Cultureel Centrum 

 
Kleuren van de Ziel  

              
Een tweede lezing over de 
schilderkunst van Marc 
Chagall aan de   hand van 
afbeeldingen van zijn werk 
door Ruud Bartlema 
 
tijd: zondag 19 september             
15.00-17.00 uur 
plaats:  Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 29 

bijdrage: € 5,00 
informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 
De hemelladder  

inleiding zondag 26 september 14.30 tot 16.30 uur 
Magda van der Ende 
 
‘De hemelladder’ is het thema van de 
beeldententoonstelling van kunstenaarsvereniging 
De Ploegh in de Frans en Hilderhof  (achter de 
Xaveriuskerk).  

 
tijd: zondag 26 september  14.30 tot 16.30 uur 
plaats: pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 
bijdrage: € 5,00 
informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

 
 
 
 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
about:blank
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De Morning Prayer 
 

Dit is een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, 

opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen. Deze 

liederen worden vertolkt door het op te richten MP- Projectkoor. 

Naast de genoemde muziek is er ruimte voor stilte, teksten, 

gedichten en gebeden. 

 Op 14 nov. 2021 is de eerste Morning Prayer gepland om 10.45 

uur in Het Brandpunt, mits de coronavoorschriften dit toelaten. 

We zullen ons in deze eerste Morning Prayer door Psalm 16 

laten leiden. 

Als ik bij de Heer blijf zal mij niets overkomen 

In zijn nabijheid ben ik gelukkig 

 

Het projectkoor zal samengesteld worden uit leden van Het 

Brandpunt en van daarbuiten. Het koor staat onder leiding van 

Marijke van Leerzem. Pianist is Kees van Mechelen en fluitist 

Mieke Keizer. De deelnemers betalen een bijdrage voor 

deelname van € 37,50 voor het gehele project. Dat is: vier 

repetities van elk drie uur, een generale repetitie en de viering op 

14 nov 2021.  

De repetities vinden plaats op: vrijdag 15 en 29 oktober, 5 en 12 

november van 19.00-22.00 in Het Brandpunt. 

 

Opgave mogelijk via dit mailadres, morningprayerbp@gmail.com 

Laat ook weten welke stemsoort je hebt 

(sopraan/alt/tenor/bas).Alle deelnemers krijgen tijdig het 

materiaal toegezonden om de noten thuis te studeren. We 

verwachten van de koorleden dat ze zich zelfstandig 

voorbereiden op de repetities met de aangeboden 

muziekbestanden. 

We hopen jullie te ontmoeten in dit muzikale samenzijn. 

Hartelijke groet namens MuCoBra,  Marijke van Leerzem 

mailto:morningprayerbp@gmail.com
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OVERLEDEN 
 

Op 26 augustus is op 95- jarige leeftijd  overleden mevrouw 

Theodora Maria ( Doortje) Brouwer. 

Zij woonde aan de Stoutenburgerlaan 5 in Stoutenburg. 

Haar uitvaart was woensdag 1 september in de Sint-

Martinuskerk. Hierna heeft de crematie plaatsgevonden. 

 

 
IN  MEMORIAM 
 

In liefdevolle herinnering aan Petrus Nicolaas Hilhorst  
 

11 februari 1940                                  Hoogland                                           27 juli 2021  
 echtgenoot van Anneke Hilhorst - van ‘t Klooster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet werd geboren op 11 februari 1940 op boerderij ‘De Lage 

Steeg’. Hij groeide op als derde in een gezin met zes kinderen. 

Tijdens de oorlog werd Piets moeder erg ziek en zijn broertje  

overleed op hele jonge leeftijd. Zijn vader was actief in het verzet 
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in Hoogland en ver daarbuiten. Op de vlucht voor de Duitsers 

werd het gezin ondergebracht bij familie en kennissen. Ook al 

was hij nog klein, toch heeft hij sommige momenten van de 

oorlog bewust meegemaakt. Tot op de dag van vandaag lieten 

de oorlog en het verzetswerk van zijn vader hem niet koud. Rond 

4 en 5 mei had hij het vaak moeilijk. Toch leidde de oorlog ook 

tot nieuwe, warme contacten.   

Toen Piet 23 jaar oud was, overleed zijn moeder. Met haar had 

hij een innige band. Samen haalden ze de mooiste grappen uit. 

Piet had zijn gevoel voor humor van haar. Op haar sterfbed 

beloofde hij zijn moeder om voor zijn vader te zorgen. Dit had 

grote invloed op de start van zijn eigen gezinsleven. 

 Eind jaren ‘60 leerde Piet zijn Anneke kennen. Háár wilde hij 

hebben. De liefde bleek wederzijds. Hun verkeringstijd was fijn 

en onbevangen. Toen Piet voor het eerst bij Anneke thuiskwam, 

moest hij zijn best doen om de namen van al zijn zwagertjes en 

schoonzusjes te onthouden. Op 14 januari 1970 trouwden ze. 

Op hoog water, want je broek was te kort. In november datzelfde 

jaar werd Arno geboren en in de jaren daarna Angerita, Ronny 

en  Bianca 

 

Op de boerderij was het van jongs af aan hard werken. 

Handmatig  sloten, koeien melken en voeren. Het was allemaal 

zwaar werk. Eind jaren ‘70 nam je het bedrijf over. Er werd een 

ligboxenstal gebouwd en samen met andere investeringen bracht 

je het bedrijf weer tot bloei. Ook kreeg het gezin een eigen 

woonruimte in huis. Als kinderen hadden we een heel gelukkige 

jeugd. Je bracht ons de liefde voor de natuur bij. Kievitseieren 

zoeken, fluiten op eikeldopjes en het weer voorspellen. En 

natuurlijk leerden we koeien melken en trekker rijden. We hielpen 

met alles mee. Dat kwam later goed van pas.  Want helaas eiste 

het harde, lichamelijke werk zijn tol. Het ging niet meer met je 

rug. Dat was medeoorzaak van het besluit om te stoppen met 

boeren. Met pijn in het hart verkochten Piet en Anneke de 
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boerderij. Piet kon het met een goed gevoel rustiger aan doen op 

de Amersfoortseweg in Bunschoten. Wegens vervuiling werd de 

koop echter ongedaan gemaakt. In 1996 kochten Piet en Anneke 

een oud boerderijtje op Zevenhuizen. Een prachtige plek waar ze 

hun huidige huis lieten bouwen. Wat was je daar trots op! 

Samen met Anneke beleefde Piet mooie momenten op 

Zevenhuizen. Ze genoten van het uitzicht, de vogeltjes en de   

ruimte. Zijn kleinkinderen waren zijn grote trots. Zo lang Piet kon, 

rende en sprong hij mee of speelde een potje schutjassen. Ook 

de tripjes met je kinderen en kleinkinderen waren fijn. 

Weekendjes weg, tripjes naar het buitenland en 

wintersportvakanties.  

Jarenlang ging je met veel plezier schutjassen met je kaart- 

vrienden en was je regelmatig bij de soos. Op feestjes was je een  

graag geziene gast en een gangmaker. Want met jou was het  

altijd gezellig!    

De laatste twintig jaar kreeg je het flink voor je kiezen qua 

gezondheid. Talloze keren reed Anneke of een van de kinderen  

met je naar het ziekenhuis voor de zoveelste ingreep of controle.  

Anneke wijdde een groot deel van haar tijd aan de zorg voor Piet.  

Het is bewonderenswaardig hoe toegewijd, zorgzaam en 

liefdevol  zij dit altijd deed. 

De laatste jaren werden moeilijker. Want je hoofd wilde wel, maar 

je lichaam liet je steeds vaker in de steek. Toch bleef je ervoor  

gaan! Keer op keer zette je door en hielden je humor, optimisme  

en doorzettingsvermogen je op de been. Op 23 juli werd je weer  

opgehaald met de ambulance. Wie had kunnen denken dat dit de  

laatste keer zou zijn? 

Ondanks alle moeilijke momenten stond je altijd voor ons klaar.  

Met een luisterend oor, wijze raad en natuurlijk je grappen en  

grollen. Wij zijn dankbaar voor alles wat je voor ons hebt 

betekend. En dat je toch nog zo lang in ons midden mocht zijn. 

We gaan je missen! 
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MISINTENTIES 

 
Zondag 5 september 2021 

Jaargedachtenis: 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Jan van Wee. 

 

Misintentie: 

Jan Emond 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Annie Kok - Houdijk; 

Jeroen van Ophoven; 

Sjaan van Wee - Eijbergen; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Zondag 12 september 2021 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Gerbrand Voorburg en familie; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

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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week 36    vervolg week 37 

Zondag 5 september om 

09.00u* 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

Kinderopvang. 

 

Donderdag 9 september om 

09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom 

 

Zaterdag 11 september om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering. 

 

Week 37 

Zondag 12 september om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Donderdag 16 september om 

09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom 

 

Vrijdag 17 september om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

Zaterdag 18 september om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Familieviering  

 

week 38 

Zondag 19 september om 

09.00u* 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Vredesweek 18-26 september 

 

Zaterdag 25 september om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische aanbidding. 

 

Tijdens vieringen met een * is 

er kinderopvang voor de 

kleinsten in de pastorie. 
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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 19 september 2021. Daarom 

graag kopij uiterlijk tot donderdag 16 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
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