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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr 20  19 september tot en met 2 oktober 2021  
 

 
 

Onttrekking H. Kruiskerk definitief:  

zondag 10 oktober laatste viering 

 

Deze week heeft het aartsbisdom Utrecht laten weten dat het besluit 

om de Heilig Kruiskerk aan de eredienst te onttrekken, definitief 

is geworden. Eerder dit jaar is de functie van Eucharistisch Centrum 

al van deze kerk overgegaan naar de St. Martinuskerk in Hoogland. 

In overleg met het pastoraal team is besloten dat de laatste viering 

in de Heilig Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 10 oktober 2021 

om 14 uur. Tijdens deze laatste viering zal in processie het 

Allerheiligste worden overgebracht naar de St. Martinuskerk. 

 

Het decreet om de Heilig Kruiskerk aan de eredienst te onttrekken 

is begin dit jaar door het Bisdom afgeroepen. De bezwaren 

hiertegen zijn verworpen, waardoor de onttrekking nu onherroepelijk 

is geworden. De afgelopen maanden hebben parochianen van zowel 

de Heilig Kruiskerk als de St. Martinuskerk hard gewerkt om de 

overgang mogelijk te maken. Een moeilijk en pijnlijk, maar helaas 

noodzakelijk werk. Met de sluiting van deze vieringslocatie wordt 

tegemoet gekomen aan de beperkte menskracht van het pastorale 

team en bovendien aan de financiële positie van de parochie.  
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De Baptistengemeente heeft aangegeven de kerk te willen huren 

voor haar diensten. De pastorie is verhuurd aan een instelling. De 

Heilig Kruiskerk blijft dus als gebouw behouden en blijft een 

maatschappelijke en spirituele functie vervullen. 

 

Bisschoppen in overleg over versoepeling 
coronamaatregelen R.-K. Kerk 

 
De Nederlandse bisschoppen overleggen naar aanleiding van 

de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, 

komende dagen over mogelijke versoepelingen van 

coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen 

zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving 

hierover wordt in het begin van volgende week verwacht. 

Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de 

versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. 

Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze week nog te voeren 

overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De 

bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de 

Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn. 

Deze worden gepubliceerd op www.rkkerk.nl en verder bekend 

gemaakt via de bisdommen. 

 

 “Geweldloosheid’ - meditatieve viering op 
zaterdagavond 2 oktober 19:00 uur 

 

Het koor 2Gether heeft, na de mooie viering van 3 juli j.l., opnieuw 

een welgekozen programma met muziek en zang samengesteld 

rondom het thema Geweldloosheid. Het thema sluit aan bij de 

Internationale Dag van de Geweldloosheid en komt in teksten, 

gedichten en liederen steeds weer terug. Sfeervolle vocale en 

instrumentale muziek zullen klinken. Uiteraard is er ook ruimte voor 

meditatie en stilte. 

http://www.rkkerk.nl/
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Deze meditatieve viering vindt plaats op zaterdagavond 2 oktober 

om 19.00 uur. U bent van harte welkom om deze viering in de 

Martinuskerk met ons mee te beleven. De viering wordt overigens 

ook gestreamd en  

En is  te volgen via www.kerkomroep.nl  Aanmelden voor het 

bijwonen van de viering kan op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur 

via de gastvrouwen op nummer 033-4801223. 

 

Dankjewel aan alle vrijwilligers van een 

parochiaan 

 

Hoewel ook dit jaar de 

vrijwilligersdag nog niet door 

kon gaan, was er toch een 

parochiaan die op een hele 

mooie manier iedere 

vrijwilliger bedankt.  

In De Pastorie lag een 

enveloppe met 

bedankkaartjes, bestemd 

voor alle vrijwilligers van alle 

(werk)groepen en koren.  

Heel fijn en attent dat er iemand is die ziet wat er achter de 
schermen allemaal wordt gedaan en geregeld. Met een dankjewel 
voor iedereen. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Ovenbakplaten vermist. 
In De pastorie zijn de 2 zwartmetalen ovenbakplaten weg. Wie 
weet waar deze zijn?  
Graag ontvangen we deze terug, want we zijn helemaal 
onthand. 
Ans Kruisselbrink-Borgonjen 
 
 

25 jaar koorlid zijn bij het  
Parochiekoor Hoogland 

 

 
 

Afgelopen zondagmorgen 12 september werden twee koorleden van 

het parochiekoor Hoogland, Els Dunselman- Hoefsloot en Gerda 

Voet- Boeren, onderscheiden. Zij zijn 25 jaar lid van dit koor. Zij 

ontvingen uit handen van Pastor Mauricio Meneses een 

onderscheiding en een oorkonde. Met daarbij een bos bloemen. Els 

en Gerda waren blij verrast dat dit hun overkwam. 

Na afloop vroeg dirigent Ron Strik aan de aanwezige parochianen 

om gezellig te komen zingen bij dit mooie koor, want  zingen doet 

goed. 
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Vredesweek 2021 Amersfoort 

 

 “Wat doe jij in vredesnaam?” 

In de komende Vredesweek zijn er in Amersfoort allerlei activiteiten 

in het teken van de vrede. 

 

Maandag 20 september 19.30 uur St. Joriskerk, Hof 1,   

Kroonbede 

Woensdag 22 september 18.00 - -20.00 uur De Bron, Vogelplein 1,  

Vredesmaaltijd 

Aanmelden bij ellyboon@dds.nl of tel. 033-4753205 

Donderdag 23 september 20.00 -22.00 uur: Nieuwe Kerk, 

Leusderweg 110, Lezing over het vruchtbaar gebruik maken van het 

verleden naar de toekomst toe door Mariken Fikenscher ( was 

medewerker Stichting Vluchteling) 

Aanmelden bij ellyboon@dds.nl of tel. 033-4753205 

Zaterdag 25 september Johanneskerk, Westsingel 30 

Veerkrachtige mensen, foto-expositie van Anna Seehausen over 

mensen in bijzondere (oorlogs)situaties. 

17.00 -18.00 uur: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, Slotviering 

Vredesweek 

Voor meer informatie: Elly Boon van de PAX Ambassade van Vrede 

Amersfoort. 

 

Tussenrapport Rouwkoor OLVA 
 

Met enige aarzeling kwamen er drie handen de lucht in op die 

zonnige zaterdagmiddag in juni, waarop het bestuur van OLVA in de 

persoon van Ad Bresser met hulp van Marian Overmaat hun idee 

een OLVA-koor te starten, uiteengezet hadden. De opkomst van 

gegadigden om met dit koor te gaan zingen, was alleszins de moeite 

waard; hun vragen over het hoe en wat van dit beoogde koor waren 

waardevol. Een mooie basis voor drie dames uit het gezelschap een 

en ander te gaan organiseren; een uitdaging omdat de 

zomervakantie voor de deur stond. Inmiddels zijn er voldoende 

mailto:ellyboon@dds.nl
mailto:ellyboon@dds.nl


6 

 

stappen gemaakt zodat er gestart kan worden op 15 september a.s. 

Drie koordirigenten en een begeleider reageerden enthousiast (en 

snel) op de oproep van het trekkersteam. De Martinuskerk wil het 

nieuwe koor graag ontvangen op woensdagmorgen om 10.00 uur 

voor de wekelijkse repetities en last but not least is er een mooie 

verzameling aan bladmuziek aanwezig in een grote kast in de 

Martinuskerk als basis voor het OLVA-uitvaartkoor (en wellicht zo nu 

en dan OLVA-trouwkoor).  

 
Wie uiteindelijk het koor zal gaan leiden, is naar verwachting begin 

oktober duidelijk. Aan de 

koorleden is gevraagd naar een naam voor het nieuwe koor; liefst 31 

namen werden geopperd. Na een aantal weken wordt er een naam 

gekozen. 

Natuurlijk is er nog plaats in het koor. Aanmelden kan bij 

monique.derks@ziggo.nl. Vragen over het koor in oprichting kunt u 

ook aan haar stellen. Enthousiaste zangers (m/v) zullen de basis 

vormen voor een goed koor dat afscheid en trouwen muzikaal kan 

omlijsten. 

Bernadette Heesbeen 

redactiessfx@gmail.com 

 

mailto:monique.derks@ziggo.nl
mailto:redactiessfx@gmail.com
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Zondagmiddag 19 september 15.30u  
Evensong in St. Joriskerk 

 

De Raad van Kerken in Amersfoort organiseert zondagmiddag 19 

september om 15.30 uur een evensong in de St. Joriskerk – met 

inachtneming van de anderhalvemeterregel. Medewerking verleent 

een kwartet van de Amersfoortse Cantorij.  

Voorganger is ds. Freddy Gerkema, organist Arjan Veen.  

De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang. 

 

De evensongs, met muziek in de Engelse traditie, genieten grote 

populariteit, zowel bij geregelde kerkgangers als bij mensen die daar 

niet zo vertrouwd mee zijn. Afhankelijk van de corona-

ontwikkelingen volgen er dit najaar nog een aantal evensongs; op de 

middag van 31 oktober en de eerste zondagen van de adventstijd. 

 

Klimaatpelgrims komen dichterbij 

 

Een groep van dertig pelgrims uit Polen, 

Duitsland, Zweden en Nederland is op 14 

augustus in Polen een oecumenische 

pelgrimage gestart om aandacht te vragen 

voor de huidige klimaatcrisis. 

Van 1 t/m 12 november wordt in Glasgow de volgende grote VN-

klimaatconferentie gehouden als vervolg op die in Parijs in 2015. Op 

deze conferentie moeten de aangesloten landen nieuwe en 

ambitieuzere plannen indienen om de CO2-uitstoot te verminderen. 
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De pelgrims lopen vanaf Zielona Góra in Polen via Duitsland, 

Nederland en Engeland naar Glasgow. De totale tocht is 1450 

kilometer lang en wordt in 77 dagetappes afgelegd. Voor 

overnachting worden de pelgrims ontvangen door 

kerkgemeenschappen. 

 

Op 30 september komen de pelgrims aan in Nederland. Van 5 – 7 

oktober verblijven ze in Amersfoort. De pelgrims eten en slapen in 

Het Brandpunt. Een programma voor deze dagen wordt voorbereid 

door de Raad van Kerken in Amersfoort in samenwerking met het 

netwerk van 033GroeneKerken in Amersfoort.  

 

Meer over de klimaatpelgrimstocht: 

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ 

Op deze site kunt u zich ook opgeven om een dagetappe in 

Nederland mee te lopen. Een filmpje over de klimaatpelgrimage 

vindt u op  

https://www.youtube.com/watch?v=y63vCdLQENg 

Hennie Sohl 

033GroeneKerken@gmail.com 

 

Ondertekening Klimaatpetitie 
 

Deze week hebben alle RK-parochies en protestantse gemeenten 

een brief ontvangen van Vastenactie en GroeneKerken met het 

verzoek om de internationale klimaatpetitie te ondertekenen, waarin 

regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardiger 

klimaatbeleid. Ook personen kunnen deze petitie ondertekenen en 

doorsturen naar vrienden en bekenden.   

Op 10 oktober is er een grote klimaatmars van Amsterdam naar 

Hoofddorp, waar ook andere organisaties zich bij aansluiten. René 

de Reuver (scriba protestantse kerk) en Monseigneur Gerard de 

Korte (Rooms-Katholieke kerk) geven de petitie met de verzamelde 

handtekeningen met de pelgrims mee naar de klimaattop. 

 

file://users/anskruisselbrink-borgonjen/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/BE151562-A0B8-4564-BA44-2D33D57D2192/Meer%20over%20de%20klimaatpelgrimstocht:%20www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/%20%20Op%20deze%20site%20kunt%20u%20zich%20ook%20opgeven%20om%20een%20dag-etappe%20in%20Nederland%20mee%20te%20lopen.
http://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
mailto:033GroeneKerken@gmail.com
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Meer informatie over het ondertekenen van de 
klimaatpetitie en de gelovige onderbouwing ervan vindt u 
op: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.  
 

De Zwoele Zomerse filmavond in de Pastorietuin 
  
Op zaterdagavond 18 september a.s. om 19:30 uur organiseren de 

Vrienden van Martinus in de pastorietuin naast de Sint- Martinuskerk 

in Hoogland voor de vierde maal een 

Zwoele Zomerse filmavond. De 

weersverwachtingen zijn goed en de 

vertoning gaat dus door! 

De speelfilm start om 20:00 uur en eindigt 

om ± 22:30 uur. 

LET OP: 

De toegang is gratis en u dient een 

vaccinatiebewijs of testbewijs te laten zien 

via de CoronaCheck app of op papier. 

Deze film duurt 2 uur en 9 minuten.  VOL = 

VOL! 

Wij vragen om een vrijwillige bijdrage! 

 

Filmavond vrijdagavond 8 oktober 
 

Nu het mogelijk is binnen de richtlijnen starten 

we de filmavonden weer op. De eerste film is 

gepland op 8 oktober. We starten met een 

‘sympathieke feelgoodfilm Finding your Feet. 

Een film over een nieuw begin maken, 

toepasselijk in deze tijd. 

De film gaat over Lady Sandra Abbott op de 

vooravond van haar pensioen. Ze ontdekt op 

een feestje dat haar man haar na veertig 

jaar huwelijk ontrouw is en zoekt onderdak 

bij haar vervreemde, oudere zus Bif. Bif 

http://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
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woont in een verpauperde woning in de binnenstad. Sandra 

verschilt totaal van haar uitgesproken vrijgezinde zus. Maar zij laat 

Sandra zien dat het leven pas begint op je 60e! 

Afhankelijk van de mogelijkheden is deze film op de Sint -

Martinuspastorie of in Het Brandpunt. Dat ligt mede aan het aantal 

aanmeldingen. Wacht dus niet te lang met aanmelden, maar geef u 

op tijd op. Wanneer u aangemeld bent, melden we u tijdig de 

definitieve locatie. Aanmelden kan via Edithvos@kpnmail.nl of  

jvanpampus@casema.nl   

 

Lezing over Godfried Bomans in de Pastorie 
  

 
 

Op 2 maart 1913 is de Nederlandse schrijver, columnist en 

mediapersoonlijkheid Godfried Bomans geboren in Den Haag. In zijn 

leven heeft hij meer dan 60 boeken en vele andere geschriften op 

zijn naam staan. Hiervoor heeft hij tijdens zijn leven weinig officiële 

erkenning gekregen, in elk geval niet in de vorm van een literaire 

prijs. Godfried Bomans werd bij het grote publiek vooral populair 

door zijn roman Erik of het Klein Insectenboek (tien drukken in het 

verschijningsjaar 1941) en na de Tweede Wereldoorlog met de strip 

Pa Pinkelman in de Volkskrant en weer wat later met zijn columns 

op de voorpagina van die krant, zijn stukken in Elsevier en zijn radio- 

en tv-optredens. Bomans was ook een groot kenner van het werk 

van Charles Dickens. Bomans is beroemd geworden met het citaat: 

"Had mijn vrouw maar één zo’n been"  Op 22 december 1971 is hij 

in Bloemendaal overleden en dat is dit jaar 50 jaar geleden. 

  

mailto:Edithvos@kpnmail.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
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De katholiek Godfried 

Nu organiseren we op donderdagmiddag 21 oktober om 14:30 uur 

een lezing met Fred Berendse. Hij is de voorzitter van het Godfried 

Bomans Genootschap. In deze lezing gaan we het o.a. hebben over 

de tijd dat Godfried vraaggesprekken voerde met zijn eigen broer en 

zus, die beiden een groot deel van hun leven in een klooster hebben 

doorgebracht. Maar ook hebben we de vraag wat dit met hem deed 

en dat spiegelen we naar onze huidige tijd. Godfried heeft veel 

betekend en dat willen we in deze lezing voor het voetlicht brengen 

Noteer dus de datum 21 oktober en aanvangstijd 14:30 uur in uw 

agenda. Het wordt georganiseerd in de Don- Boscozaal van de 

Pastorie. Voor deze avond kunnen we maximaal 30 à 40 gasten 

ontvangen, want we houden in deze Coronatijd voldoende afstand 

van elkaar. Bij binnenkomst dient  u een vaccinatiebewijs of 

testbewijs te laten zien via de CoronaCheck app of op papier. Na 

afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage!! 

 

Struinen in de Pastorie en tuin zeer geslaagd  

 

 
Afgelopen zondagmiddag 5 september 2021 werd de pastorietuin 

opengesteld voor Struinen in de Tuinen 2021. Op deze middag trad 

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

moeder Nienke Frankena (altviool) voor iedereen op. Zij waren niet 

de enige artiesten in Hoogland die te horen en te zien waren. Het 

Duo trad drie keer op en er kwamen 60 bezoekers naar hen kijken 

en luisteren. Hoe dit verliep voor hen, ziet u in het beeldverslag, dat 

gemaakt is Ton van ’t Klooster. Ga naar:  

https://www.youtube.com/watch?v=HIOhCIc4m_4&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=HIOhCIc4m_4&t=1s
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Sam’s Kledingactie in  
Hoogland en Hooglanderveen 

 
Eind september vindt in Hoogland en Hooglanderveen weer de 

jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare 

kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 

afgeven in Hooglanderveen bij het Dorpshuis de Dissel, 

Disselplein 6, van 16.00-18.00 uur en van 19.00-20.00 uur.  

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee 

één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. 

Deze herfstactie gaat de opbrengst naar schoolkinderen in 

Oeganda. Een kind dat zijn school afmaakt, heeft meer kans op 

werk en inkomen. Dit geldt zeker voor meisjes. Bovendien gaan hun 

kinderen ook weer naar school en gaat daarmee de volgende 

generatie ook een betere toekomst tegemoet. 

 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl of bellen naar  tel.  088 20 80 100.  

 

Een bijzondere expositie in de Pastorie, een 
postuum eerbetoon aan Janneke Rosenbrand.  

 
Van 4 oktober tot 3 januari 2022 is in 

de Pastorie een bijzondere expositie 

ingericht. Het werk van de in 2018 

overleden Janneke Rosenbrand is 

deze maanden te bewonderen. De 

expositie wordt ingericht door Peter 

Rosenbrand, de echtgenoot van Janneke. Janneke gaf Peter de 

opdracht om met haar werk de wereld in te gaan. Ddeze opdracht 

heeft hij blijmoedig aanvaard. Ze heeft een schatkamer aan 

documenten achtergelaten met gedachten over haar werk. 

http://www.samskledingactie.nl/
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Janneke heeft zich in haar leven sterk beziggehouden met zowel de 

beleving van licht en duister als de bewegingen horizontaal en 

verticaal. Het thema licht is in de meeste schilderijen te zien. Omdat 

de expositie tijdens de Mariamaand, Advent en Kerst te zien is, sluit 

dit mooi aan bij het werk. Zo zijn er in verband met de Mariamaand 

een aantal Madonna´s en moeder- met kindschilderijen te zien.  

In de vitrine en op de sokkels zien we sculpturen en er liggen door 

haar geïllustreerde boeken ter inzage, evenals gedichtenbundels en 

het recent uitgegeven boek over Zonnepopkinderen met vele 

illustraties van haar hand. Bijzonder is dat deze expositie aansluit op 

de tot 4 oktober lopende expositie van Heleni Greeve, de nieuwe 

partner van Peter. 

www.atelierdetoekomst.nl voor meer informatie over Janneke 

Rosenbrand 

 

Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828EB Hoogland. 

Telefoon: 033-4801223.  

De Pastorie is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot12:00 uur. 

Er is dan een gastvrouw aanwezig. Door op de koperen bel te 

drukken, wordt u ontvangen. Buiten deze tijden graag op afspraak.  
De opening van deze bijzondere expositie zal gehouden worden op 

vrijdag 15 oktober om 20:00 uur. 

 

 

http://www.atelierdetoekomst.nl/
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Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 19 september 2021 
Misintentie: 
Annita Bijkerk; 
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 
Annie Kok - Houdijk; 
Voor de zielerust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 
Jan Smink; 
Piet Voskuilen; 
Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Zondag 26 september 2021 
Misintentie: 
Cecilia van Dijk - van Dijk;  
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 
van den Tweel: 
Ouders van de Grootevheen - De Groot; 
Jopie Hoogland; 
Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 
Gerard en Erwin Kok; 
Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 
Joop en Ali Tondeur; 
Uit dankbaarheid familie Cheng; 
Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Vrijdag 1 oktober 2021  
Misintentie: 
Peter Smink, Margreta Smink - Hak, Greet en Arie; 
Johannes Gerardus van Velsen, Geertruida Fransisca van Velsen - 
Kok en Henk. 

 
 
 
 
 

http://zindex033.nl/
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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 38    vervolg week 39 

Zondag 19 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
Vredesweek. 
 
Donderdag 23 september om 
09.00u 
Lauden olv Theo Hoogenboom. 
 
Zaterdag 25 september om 
19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken Frank 
Sieraal; 
Eucharistische aanbidding. 
 
week 39 
Zondag 26 september om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Dameskoor St. Henricus. 
 
Donderdag 30 september om 
09.00u 
Lauden olv Theo Hoogenboom. 
 
Vrijdag 1 oktober om 09.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Vrijdagmorgenviering 

Zaterdag 2 oktober om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: 2Gether; 
Meditatief. 
 
week 40 
 
Zondag 3 oktober om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
Donderdag 7 oktober om 
09.00u 
Lauden olv Theo Hoogenboom. 
 
Zaterdag 9 oktober om 15.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
Mariaviering. 
 
Zaterdag 9 oktober om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Taizékoor; 
Taizéviering. 

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: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/  
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 3 oktober 2021. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 30 september 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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