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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr 22            17 tot en met 30 oktober 2021  
 
 

Slotviering Heilig Kruiskerk 

op zondag 10 oktober 

 

 
 

 Afgelopen zondag hebben vele parochianen afscheid genomen 

van de Heilig Kruiskerk. Op zaterdag was er al Open Huis dat 
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door ca. 100 personen is bezocht. Onder de klanken van het 

Gemengd Koor en Lief en Leed koor en het genot van koffie/thee 

en een hapje konden ze nog een keer op eigen gelegenheid de 

kerk bezoeken. De slotviering op zondag werd eveneens goed 

bezocht. Niet alleen de mensen van de H. 

Kruisgeloofsgemeenschap, maar ook uit andere 

geloofsgemeenschappen vonden de weg naar de Kruiskerk. 

Behalve pastoor Joachim was het voltallig pastoresteam 

aanwezig. Met warme woorden heette Josephine p.w. de 

mensen welkom en benoemde de gevoelens van al wie een 

band heeft met de Kruiskerk. In de preek refereerde pastor 

Mauricio naar de oproep van Jezus aan Zacheüs om naar 

beneden te komen, omdat Hij bij hem te gast wilde zijn. “Jullie 

zijn allemaal Zacheüsen door Jezus geroepen om hem te 

volgen.” Aan het eind van de viering sprak burgemeester Lucas 

Bolsius de gemeenschap toe en benadrukte: “Amersfoort samen” 

en welke rol de kerk daarin kan betekenen. Daarna overhandigde 

Irene Vriens, voorzitter van het Kruisberaad, de sleutel aan Jan 

Bosman van de Baptistengemeente Amersfoort. In zijn slotwoord 

noemde pastoor Joachim de Kruiskerk een geslaagd voorbeeld 

van een moderne kerk en sprak hij zijn opluchting uit dat de kerk 

nu door de Baptistengemeente in gebruik zou worden genomen. 

Hij bedankte de vele vrijwilligers die alle jaren in de Kruiskerk 

actief waren geweest en deze slotviering mogelijk hadden 

gemaakt. Maar ook hij refereerde naar de oproep om Jezus te 

volgen; Hij immers brengt warmte en verlichting. Het volgen van 

Jezus werd, aldus pastoor Joachim, verbeeld in de processie 

waarbij het Allerheiligste, het evangeliarium en de relieken 

werden overgebracht naar de St. Martinuskerk, het nieuwe 

Eucharistisch centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort. 

 

Marcella Walraven 
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Familievieringen zaterdag  

16 en 30 oktober/ 12 december 

 
Familievieringen Sint Martinuskerk 

Er zijn in november en december veel activiteiten voor kinderen 

te doen in de Sint- Martinuskerk. We gaan proberen om jullie, net 

als de afgelopen keren, hiervoor persoonlijk uit te nodigen. Maar 

houd onze website en Martinusberichten ook in de gaten. Ook 

zullen we jullie ouders hierover mailen. Heb je leuke ideeën? 

Bijvoorbeeld over een thema of uitnodiging? Laat het ons weten.  

  

Eerst is er nog op zaterdag 16 oktober 2021 

om 19:00 uur in de Sint- Martinuskerk een 

familieviering. 

We hebben het over vrij zijn en bevrijden 

We luisteren naar een verhaal en we zingen liedjes. 

En natuurlijk gaan we weer knutselen en is er limonade. 

 
30 oktober om 19.00 uur is er een 

bijzondere bijeenkomst bij de vijver 

van Leo’s Oord. Je mag dan een 

waxinelichtje aansteken voor 

bijzondere mensen die je mist in je 

leven. Daarna mag je je lichtje laten 

varen op het water. 

 

Het duurt nog even maar op 12 december ’s middags om 15.00 

uur is er een speciale eucharistie voor kinderen. Pastoor 

Mauricio neemt ons mee in deze speciale viering. Alle kinderen 

mogen van het begin tot het eind op het priesterkoor zitten om te 

kijken wat hij doet en hem helpen. Hij legt ook uit wat hij doet en 

waarom. Natuurlijk is er ook communie. Jullie zijn van harte 

welkom. 

Werkgroep Familievieringen St Martinus. 
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Afscheid Josephine 

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig 

te zijn bij het afscheid van de parochies 

op vrijdagavond 22 oktober 2021.  

De avond start met een korte 

gebedsviering waarin Josephine met 

anderen voor zal gaan. Aansluitend is er 

tijd voor ontmoeting en afscheid 

 

Plaats:   Sint Martinuskerk en De Pastorie,   

              Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland  

Tijd:   19.00 uur gebedsviering en aansluitend ontmoeting  

         

Met vriendelijke groet,  

namens het pastoraal team en de parochiebesturen  

Joachim Skiba, pastoor  

Angelique Liebens, vicevoorzitter parochie OLVvA  

Margriet Nota, vicevoorzitter parochie M&M 

 

 

Mariaviering 23 oktober 15.00 uur 

Gebedssnoer maken 

 

Zaterdagmiddag 23 oktober is er om 15.00 uur 

weer een Mariaviering,  die verzorgd wordt door 

de werkgroep Anders Vieren. 

De viering heeft als thema: wanneer komen we 

tot bidden? 

We laten ons inspireren door de rozenkrans, 

maar maken er een eigen gebedssnoer van. 

De verschillende onderdelen worden door zang en muziek van 

het Parochiekoor met elkaar verbonden. U bent hierbij van harte 
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uitgenodigd om, aan de hand van een verhaal, een psalm en een 

gedicht, eens te kijken wanneer we tot bidden komen en hoe een 

gebedssnoer kan ontstaan. 

 

Graag tot 23 oktober. 

Ank Ursem en Bea van de Hoef 

 

Ik mis je, overal en nergens 

 

 
 

We naderen de periode waarin we onze overleden herdenken.  

Hoe kunnen we mensen verbinden en er zijn voor de ander? 

Op zaterdag 30 oktober kan je in verschillende winkelcentra in 

Amersfoort Noord een kaarsje branden voor een geliefde die 

overleden is. 

Zo ben je van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur in 

winkelcentrum Kraailandhof. 

Je kunt je verhaal kwijt door een gesprekje met een van de 

vrijwilligers te hebben of door deze op te schrijven. Of gewoon 

even stil zijn en stilstaan bij je gedachten en herinneringen. 

Om 19.00 uur is ieder, jong en oud, van harte uitgenodigd bij de 

vijver tussen Leo’s Oord en de begraafplaats in Hoogland. 

Om een lichtbootje als herdenking op het water te plaatsen. 

Waar ruimte is voor een lach en een traan, warme muziek en 

verbinding. 
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Deze dag van herdenken en samenzijn is een gezamenlijk 

initiatief van de Inham, de Herberg, de Veenkerk en de Sint 

Martinuskerk. 

Deze vindt plaats naast de Allerzielenviering die in de 

Martinuskerk gehouden wordt. 

 

Je bent van harte welkom! 

 

Namens de projectgroep ‘Ik mis je’, 

Bea van de Hoef 

 

2 november Allerzielen om 19.00 uur 
 

Zoals elk jaar, gedenken we met Allerzielen onze dierbare 

overledenen. 

We doen dit met een Woord- en Communieviering, waarin 

Diaken Frank Sieraal en uitvaartvoorganger Ank Ursem 

voorgaan. Deze viering begint om 19.00 uur. Het lief- en leedkoor 

van de Heilige Kruisgeloofsgemeenschap zal zingen. Vooraf aan 

de viering bent u in de gelegenheid om achter in de kerk een 

waxinelichtje aan te steken. We vragen u wel om dan vroeger te 

komen, de kerk is vanaf 18.30 uur open. 

De kruisjes die het afgelopen jaar bij de uitvaarten achter in de 

kerk zijn opgehangen, kunnen nu door de nabestaanden worden 

meegenomen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de 

lichtjes, die we tijdens de viering bij het noemen van de namen 

aansteken, bij de graven te zetten. 

Op het kerkhof lezen we nog een gedicht voor, wordt er gebeden 

en gezongen. Na afloop hiervan is er achter in de kerk koffie of 

thee of limonade, er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

We hopen van harte dat we dit jaar, met velen kunnen 

samenkomen op deze Allerzielendag, de genodigden en alle 

belangstellenden. 

Het coronavirus is nog onder ons, daarom zullen we in het 

Martinus Bericht van 30 oktober laten weten of de kerk op 2 
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november voor ieder toegankelijk is, we alle plaatsen kunnen 

bezetten.  

 

Bakkie Troost en Graflichtjes 

Op 2 november zullen, vanaf 10.00 uur, parochianen op de 

begraafplaats klaarstaan met koffie en thee. Ze zullen ook 

graflichtjes bij zich hebben. De kosten zijn 2 euro per stuk. 

De mensen die een uitnodiging voor de viering hebben 

ontvangen, krijgen op 2 november een lichtje mee om op het graf 

te zetten. 

 

Misintenties voor Allerzielenviering 

Als u misintenties wilt aanvragen voor de Allerzielenviering, dan 

kan dat bij de gastvrouwen die van maandag t/m vrijdag van 9 tot 

12 uur aanwezig zijn op De Pastorie, de kosten bedragen 12,50 

euro. 

U kunt t/m vrijdag 29 oktober 11.30 uur, een misintentie voor de 

Allerzielenviering bestellen. 

 

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg 
 
 

 
We hadden 2 oktober een prachtige Meditatieve Bijeenkomst 

over geweldloosheid.  

Mahatma Gandhi stond symbool. 
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Het koor 2Gether met muzikale begeleiding van Ron Strik, had er 

opnieuw een prachtige bijeenkomst van gemaakt. 

Er werden citaten voorgelezen van Mahatma Gandi, o.a. die over 

de vrede, er werden prachtige liederen gezongen:  

Alles wat ik nodig heb is een rustig moment om te bidden en te 

mediteren. 

Een lied over vrede: 

Als een van mijn wensen uit zou komen ,dan die wens over 

vrede voor jou en mij. 

We hoorden woorden van generaal Omar N. Bradley: 

Wij hebben te veel wetenschappers, te weinig mensen van God. 

We weten meer van oorlog dan van vrede. 

Er waren instrumentale intermezzo met piano en fluit. 

Er werden 7 kaarsen aangestoken en aan het eind van de 

bijeenkomst weer uitgeblazen tijdens het lied: 

The peace of the earth be with you 

We hoorden het verhaal van de zingende revolutie: 

Op 23 augustus 1989 vouwden twee miljoen mensen hun 

handen ineen tot een menselijke ketting van 600 kilometer. 

Vanuit  de Estische hoofdstad Tallinn via de Letse hoofdstad 

Riga naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. 

Het Estse volk heeft hun vrijheid op vreedzame wijze herwonnen. 

De vrije vertaling van het lied The peace of the earth be with you 

dat als slotlied gezongen werd, terwijl de kaarsen gedoofd 

werden is: 

De vrede van de aarde zij met jou en ook de vrede van de hemel. 

De vrede der rivieren zij met jou, evenals de vrede van de 

oceaan. 

Diepe vrede moge over je komen, moge Gods vrede in je 

groeien. 

 

Ik heb de hele avond nagenoten van deze prachtige Meditatieve 

Bijeenkomst. 

 

Ank Ursem 
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Sint–Martinuskoor  
 We mogen weer samen zingen 

 
Hoera, we mogen weer voltallig de koorzolder op en samen 

zingen, nog wel met een zorgvuldige plaatsverdeling in verband 

met corona. Op zondag 17 oktober zingen we weer voor het 

eerst in volle bezetting in de mis. 

Daar hebben we  erg naar uitgekeken. Zodra het weer beperkt 

mocht, hebben we in kleine groepjes gezongen, verschillende 

per repetitieavond. Iedereen die wilde, kwam aan de beurt. Dat is 

niet vanzelf gegaan en daarom is een dankwoord hier wel op zijn 

plaats. 

Dank aan Truus, die samen met het bestuur van het Sint-

Martinuskoor en menig ander ons door de coronatijd heeft 

geloodst. Allen dank. Het was niet altijd eenvoudig. Elke keer 

rekening houdend met de steeds veranderende regels van het 

RIVM en het Bisdom. Steeds puzzelen om iedereen de 

mogelijkheid te bieden om te blijven zingen.  

Dat geldt ook voor Ronald, onze dirigent, die onversaagd zich 

steeds aanpaste aan de wisselende samenstelling van de 

zanggroepen. Ook dank aan Edy als vervangend dirigent, de 

organisten Bea en Henk voor hun inzet.  

De coronatijd heeft ons op muzikaal gebied ook veel geleerd, 

o.a. door te leren goed naar elkaar te luisteren. Daar gaan we 

mee door. 

We zijn er met elkaar doorheen 

gekomen; we hebben elkaar 

vastgehouden, 

Dank aan al onze medezangers. 

 

Twee enthousiaste leden van het 

Sint-Martinuskoor 
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Het Parochiekoor (PKH) en het Sint-
Martinuskoor doen een beroep op u  

                 Rabo ClubSupport 
 

                 Rabobank Midden Nederland 
 
Beste Parochianen 
 
Jaarlijks vindt Rabo Club Support plaats. Een initiatief waarbij 

lokale banken coöperatief dividend investeren in de lokale 

samenleving. Dat doen ze door Rabobank-leden* te laten 

stemmen op verenigingen en stichtingen in het werkgebied van 

de bank.  

Zo versterken ze de lokale samenleving. 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan deze sympathieke actie van 

de Rabobank. Van 4 tot 25 oktober kunnen Rabobankleden hun 

stem uitbrengen. U krijgt daarvan bericht van uw bank of kijk op 

Rabobank.nl/clubsupport * 

 

Het Parochiekoor, het PKH,  wil graag nieuwe mappen en 

muziek aanschaffen en sparen voor hun 45-jarig jubileum 

 

Het Sint- Martinuskoor heeft als koor met elkaar de moeilijke 

coronatijd doorstaan, maar kwaliteit en kwantiteit kwamen onder 

druk te staan door gebrek aan continuïteit en afstand tot elkaar. 

Het koor wil graag met het geld van Rabo ClubSupport een 

teambuildingsworkshop o.l.v. een deskundige houden, en een 

uitgebreide wervingsactie voor nieuwe leden. 

 

Dus aan alle leden van de Rabobank vragen  wij:  

“Kies voor het Parochiekoor en het Sint- Martinuskoor”.  

We zullen er heel blij mee zijn. 

Dank u wel, Parochiekoor en Sint- Martinuskoor 
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Het bezoek van de Klimaatpelgrims aan 
Amersfoort 

 

Van 3 tot en met 10 oktober werd in Amersfoort een aantal 

activiteiten georganiseerd rond de komst en aanwezigheid van 

de klimaatpelgrims. In deze tijd kwamen de pelgrims overnachten 

en eten in het Oecumenische Geloofsgemeenschap het 

Brandpunt. Dit was van dinsdagavond 5 oktober tot en met 

donderdagmorgen 7 oktober. 

Afgelopen zondag werd in de kerken van Amersfoort tijdens 

kerkdiensten en kinderwoorddiensten aandacht besteed aan de 

komst van de pelgrims. Gemeente- en parochieleden werden 

uitgenodigd een wens voor de pelgrims op te schrijven. De Raad 

van Kerken heeft de pelgrims in Amersfoort welkom heten en 

hen op 3 oktober de verzamelde wensen aangeboden. 

Op dinsdagavond was er gelegenheid om te zingen en dat werd 

mogelijk ondersteund door de cantorij. Zij zongen een aantal 

liederen die geoefend waren voor de oecumenische viering van 

afgelopen woensdagavond. Op woensdagmorgen ging een klein 

aantal groepjes om 10.30 uur van Het Brandpunt met de 

pelgrims in gesprek over wat hen motiveerde om deze 

pelgrimstocht te maken, welke ervaringen zij onderweg hadden 

opgedaan en welke verwachtingen zij hadden van de klimaattop 

in Glasgow. 

‘s Middags gingen de groepjes pelgrims per fiets een drietal 

locaties in Amersfoort bezoeken die met duurzaamheid bezig 

zijn. Dit waren: 
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– De Inham: hoe werkt verduurzaming van een 

kerkgemeenschap in de praktijk? 

– Frans- en Hildehof van de Franciscus Xaveriuskerk : wat raakt 

je op deze rustige plek midden in de stad rond spiritualiteit en 

duurzaamheid? 

– Uitleg over de Pelgrimspoort van de Onze Lieve Vrouwe toren 

Aan het eind van deze middag was er een gesprek gepland met 

de wethouder duurzaamheid Astrid Janssen van de gemeente 

Amersfoort. 

Op de woensdagavond was er om 19.30 uur een oecumenische 

Taizéviering. De viering stond in het teken van ontmoeting, 

samen vieren, delen van zorgen, maar ook van hoop en 

bemoediging. Voorafgaand en/of na afloop van de viering was er 

gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Op donderdagmorgen 

7 oktober vertrokken de klimaatpelgrims om 09.00 uur om hun 

pelgrimsreis voort te zetten. met een zegen op het vervolg van 

hun reis. Zij vervolgen hun pelgrimsroute richting Zeist 

Tot slot In een reportage vertelt Lydia van Maurik uit onze 

provincie Utrecht hoe zij dit allemaal beleeft. Kijk 

op: https://www.youtube.com/watch?v=2_FiIt9bG-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_FiIt9bG-M


13 

 

KerkTv van de Sint Martinus heeft 
buurtbudget ontvangen 

  
Zoals u weet, is op zondag 22 augustus 

jl.de eerste eucharistieviering vanuit de 

Sint- Martinuskerk verslagen met twee 

camera’s. In de afgelopen weken zijn 

inmiddels al 7 vrijwilligers druk bezig 

geweest om deze nieuwe techniek onder 

de knie te krijgen. Het zijn nu al bijna 

ervaren televisiecamera mensen en –

regisseurs. 

  

Voor dit project hebben we ook een aanvraag buurtbudget 

gedaan en de leden van de buurtbudgetcommissie hebben 

gezien dat dit een mooi verbindende activiteit is voor vrijwilligers, 

die bezig willen zijn met beeld en geluid. Inmiddels heeft een 

vrijwilliger een ontwerp voor een plateau gemaakt, waarop alle 

apparatuur goed neergezet kan worden. Op de foto is het 

ontwerp te zien.  

 
 

De buurtbudgetcommissie heeft hiervoor een fantastisch bedrag 

van € 1035,-- gehonoreerd. De vrijwilligers en onze 

geloofsgemeenschap zijn hier heel erg blij mee en wij bedanken 

hen. Het motiveert nog meer om hiermee op deze ingeslagen 

weg verder te gaan. Benieuwd hoe de eucharistievieringen op 

Kerk-TV er nu wekelijks uitzien? Ga hier 

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

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279
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De Gerarduskalender: elke dag een beetje 
spirit! 

 
De Gerarduskalender wordt jaarlijks uitgebracht door Klooster 

Wittem. Het is een scheurkalender met elke dag op de voorkant 

een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 

‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 

moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 

over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke 

dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de 

moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 

begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar 

met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 

van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De 

opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten 

die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op 

internet: www.kloosterwittem.nl). Het kan zijn dat deze kalender 

bij u bezorgd wordt door parochianen. De kosten van deze 

kalender zijn € 8,50. 

In de Gerarduskalender van dit jaar staat op de achterzijde een 

mooi gedicht van Marinus van den Berg dat aanzet tot nadenken 

en dat we u niet willen onthouden 

 

OMDENKEN 

Dit land is niet mijn land 

Dit land is niet ons land 

Dit land is ieders land 

  

Deze wereld is niet mijn wereld 

Deze wereld is niet onze wereld 

Deze wereld is ieders wereld 

 Deze tijd is niet mijn tijd 

Deze tijd is niet onze tijd 

Deze tijd is ieders tijd 

  

http://www.kloosterwittem.nl/


15 

 

Wij zijn elkaars vreemde naasten 

Wij zijn elkaar gegeven 

Wij zijn tijdelijk hier samen 

Wij zijn pelgrims en rondtrekkers 

Wij worden elkaars 

zusters en broeders 

Wij zijn trage omdenkers. 

 

 

Lezing over Godfried Bomans  
donderdag 21 oktober 14:30 uur 

 
Het leven van Godfried Bomans bestond niet alleen uit maar 

lachen gieren en brullen 

Dit jaar is het de 50-ste sterfdag van Godfried Bomans. Onze 

geloofsgemeenschap organiseert daarom op donderdagmiddag 

21 oktober om 14:30 uur een lezing rondom deze schrijver, 

humorist enz. De lezing wordt  verzorgd door Fred Berendse. Hij 

zal u in beeld en geluid het een en ander laten zien over hem. In 

de vorige edities  van het Martinusbericht kon u al e.e.a. lezen 

over hem. 

 

 
“ 
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Het was niet alleen maar lachen gieren en brullen” 

Godfried werd in zijn latere jaren meer serieus in zijn verhalen. 

Het betekende ook dat de lezers, luisteraars en kijkers die meer 

serieuze kant van zijn leven leerden kennen. Zo herinnert u zich 

vast wel  zijn documentaire Bomans in triplo, waarin hij zijn broer 

Arnold en zus Wally in de klooster van Zundert ontmoette. Als 

jedeze docu nu bekijkt, dan vraag je af of dit heden ten dage nog 

aanspreekt. 

 

Fred heeft daar de volgende gedachte over. Volgens hem is dat 

nog zeker van toepassing voor wie die docu nog kent.  

 

Maar als je de huidige generatie daarnaar vraagt, dan zul je zien 

ze dit niet veel meer zegt. Dit komt ook, omdat zij de gehele 

context niet meer kent. Maar wel nog bepaalde opmerkingen van 

hem die belangrijk en ook goed gevonden worden. Het probleem 

is nu dat de huidige generatie het rijke roomse leven niet kent. Zij 

weet ook niet wat het is om in een klooster te leven.  Dan is het 

ook moeilijk om dat nog te begrijpen. 

 

Godfrieds vertwijfeling rondom alle katholieke gebruiken en 

dogma’s 

Als eerste gaat Fred vertellen uit welke tijdgeest Godfried komt. 

Dit moet je dan wel weten om deze schrijver te begrijpen. De 

vader van Godfried was een van de voormannen bij de 

toenmalige Rooms Katholieke Staatspartij, maar zijn vader was 

ook een van de pioniers van katholieke emancipatie. Dus alles 

draaide om deze godsdienst. Godfried raakte daardoor ook in 

vertwijfeling rondom alle katholieke gebruiken en dogma’s die er 

waren. Maar ook het Tweede Vaticaans Concilie en het pastoraal 

beraad in Noordwijkerhout waren er de oorzaak van dat hij er 

steeds meer van los kwam. Wat wel in hem is blijven bestaan, is 

het geloof in het evangelie en met name in de figuur van Jezus. 

Daarnaast laat Fred nog meer zaken zien van deze schrijver, 
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zoals een aantal beelden met studentenpastor Pater Jan van 

Kilsdonk.  

Het wordt naar verwachting een mooie middag om de schrijver 

Godfried Bomans weer te kennen.  In 2007 is Bomans 

opgenomen in de canon van de grootste 100 Nederlandse 

schrijvers. 

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 kunnen laten zien via de CoronaCheck app of op 

papier.  Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage!! 

 

 
 
OVERLEDEN 
 

Op 6 oktober is op 68- jarige leeftijd overleden mevrouw Joke 

Klein Hofmeijer van Asch. Zij woonde aan de Kloosterlaan 27 in 

Hoogland. Haar avondwake was 11 oktober in de Martinuskerk 

en haar crematie heeft op 12 oktober plaatsgevonden. 

 

Op 8 oktober is op 90- jarige leeftijd overleden dhr Driekus 

Kabalt. Hij woonde op Landlust 3 in Hoogland. Zijn uitvaart was 

13 oktober in de Martinuskerk en de bijzetting heeft hierna op 

ons kerkhof plaatsgevonden. 

 

COLLECTE   

 

17 oktober                                              Het Straatpastoraat 

23 en 24 oktober                                    Missiezondag 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 17 oktober 2021 

Jaargedachtenis: 

Arie en Annie Boersen - Hilhorst 

 

Misintentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 

de Grootevheen; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

 

Zondag 24 oktober 2021 

Jaargedachtenis: 

Gijs Smink en Geurt Botterblom. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Jan van Middelaar en Jans van Middelaar - Hilhorst; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 

Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl  

 

week 42    week 44 

Zondag 17 oktober om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 21 oktober om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Zaterdag 23 oktober om 

15.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep 

Anders Vieren; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Mariaviering. 

 

 

Zaterdag 23 oktober om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

 

 

 

Zondag 31 oktober om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Maandag 1 november om 

19.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Priester F. Zwarts; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 

Allerheiligen (Hoogfeest) 

 

Dinsdag 2 november om 

19.00u 

Woord- en Communieviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal 

en Ank Ursem; 

Zang: Lief en Leed H. Kruis; 

Allerzielen. 

 

Donderdag 4 november om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


20 

 

week 43 

 

Zondag 24 oktober om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 28 oktober om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

Vrijdag 5 november om 

09.00u 

Wo-Co-viering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Seniorenviering. 

 

Zaterdag 6 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Meditatief. 

 

 
 

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 31 oktober 2021. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 28 oktober 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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