
1 

 

 
 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr 23       31 oktober t/m 13 november 2021  
 
 

Meer vrijheid, maar toch… 

 

Op dinsdag 21 september hebben we het bericht van de 

Nederlandse Bisschoppen ontvangen over de toegestane 

versoepelingen. 

Belangrijk hierbij, dat de basismaatregelen nog steeds gelden: 

 handen desinfecteren; desinfectiedispenser blijft nog achter in de 

kerk aanwezig; 

 hoesten en niezen in de elleboog; 

 thuisblijven en testen bij klachten. 

De actualiteit over het aantal besmettingen en het weer 

toenemende aantal opnames in ziekenhuizen lijkt het optimisme 

van de versoepelingen teniet te doen. Laten we hopen dat deze 

cijfers zullen afnemen en geen nieuwe beperkende maatregelen 

nodig zijn. 

De hartjes (en “verkeersborden”) zijn verwijderd. Alle zitplaatsen 

kunnen weer gebruikt worden.  

Daarom blijft ook het nadrukkelijke verzoek om de nog geldende 

maatregelen in acht te nemen en rekening met elkaar te houden 

en elkaar de ruimte te geven bij het kiezen van een plaats en 

lopen door de kerk. 
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Voor mensen, die toch 1,5 meter afstand willen aanhouden, 

kunnen dit door het naast zich neerleggen van hun jas en/of 

knielmatje (links en/of rechts) mogelijk én zichtbaar maken. 

 

In het komende weekend van 30 en 31 oktober start de wintertijd 

(de klok wordt om 3:00 uur naar 2:00 uur verzet; langer 

uitslapen). 

Er is besloten om met de start van de wintertijd de grote deuren 

van de kerk gesloten te houden om enorm warmteverlies te 

voorkomen. De zijdeuren, links en rechts, zullen dan weer 

gebruikt worden. 

Het is weer fijn om mee te kunnen zingen en dat het koor weer 

met meer zangers de viering muzikaal kan verzorgen. 

Maar toch realiseren we ons maar al te goed dat we nog niet 

terug zijn bij het “oude normaal”. Voorzichtigheid voor jezelf en 

voor de ander blijft dan ook het goede devies. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 
2 november Allerzielen in de Sint-Marinuskerk 

 
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 Heilig- 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 mensen die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, 

vragen we om voor in de kerk te gaan zitten. 
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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. 

 

De BHV’ers zullen aanwezig zijn om alles in goede banen te 

leiden. 

 

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. 

 

 

2 november ter gelegenheid van Allerzielen 

op RK Begraafplaatsen 

 

* 
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Woord-en Gebedsviering om 15.00 uur op de begraafplaats aan 

de Utrechtseweg 

voorganger: diaken Frank Sieraal  

 

Gedachtenisviering om 15.00 uur op de begraafplaats Rusthof 

in de Torenzaal 

voorganger: Kitty Adrichem 

 

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. 

 

Dit filmpje vertelt er meer over.  

https://www.youtube.com/watch?v=gjP9Iq2yCOw 

 

Je bent van harte welkom! 

 
Namens de projectgroep ‘Ik mis je’, Bea van de Hoef 

 

6 november Gregoriaans in het teken van de 

Viering Anders Vieren 19.00 uur 

 
Op zaterdag 6 november 19.00 uur is er weer een viering Anders 

Vieren, verzorgd door het Sint- Martinuskoor. 

Deze viering staat in het teken van het Gregoriaans door het 

Kerkelijk jaar heen. 

 

Liefhebbers van het Gregoriaans mogen dit zeker niet missen, 

maar het is ook een unieke gelegenheid om meer te weten te 

komen over het Gregoriaans en de toepassing ervan. Er wordt 

uitleg gegeven en u kunt het Gregoriaans beluisteren en wellicht 

zelfs meezingen. 

 

De gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de 

Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. Het Gregoriaans ligt ten 

grondslag aan alle muziekstijlen die we tegenwoordig kennen in 

het westen. Alles ontwikkelde zich vanuit dit eenstemmige 

liturgische gezang uit de rooms- katholieke liturgie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjP9Iq2yCOw
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Het kerkelijk jaar is ingedeeld volgens de liturgische kalender.  

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar 

begint met de eerste zondag van de Advent (tussen 27 

november en 3 december) en eindigt met het Hoogfeest van 

Christus Koning (de laatste zondag voor de Advent). 

 

In de viering wordt aandacht besteed aan acht verschillende 

periodes en hoogfeestdagen uit het kerkelijk jaar. Bij elk moment 

wordt een bekend gregoriaans gezang ten gehore gebracht. En 

bij elk moment is er een lezing en een passend orgelstuk. 

 

Onze dirigent Ronald de Haan licht de gekozen gezangen toe, 

Bea van de Hoef bespeelt het orgel en het Sint-Martinuskoor 

zingt de gezangen. Ank Ursem is de lector.  

 

Het wordt een bijzondere viering.  

Wij hopen u dan ook op 6 november te zien en te horen.  

 

Sint-Martinuskoor. 

 

Boodschappers van Vreugde  

Willibrordzondag 7 november 2021 

 

Het Evangelie is een boodschap van 

vreugde die van generatie op generatie 

wordt doorgeven. De heilige Willibrord 

(658-739) houden we als een van de 

grote geloofsverkondigers in ere. Samen 

met zijn gezellen legde hij de basis voor 

de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft 

in de loop der tijden hoogte- en 

dieptepunten gekend. Telkens kwam de 

vernieuwende en levendmakende kracht 
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van het Evangelie weer naar boven. 

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het 

Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te 

dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen 

passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van 

vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er 

eerder op zelf geraakt te worden? 

Op 15 oktober organiseert de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen 

(KNR) een Webinar over dit thema met sprekers uit verschillende 

kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische 

opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel 

van elkaar leren. 

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het 

werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius 

en Willibrord. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer 

informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene.  

 

 

Er is altijd wat te doen 

 

Ook dat geldt voor onze kerk, tuin en pastorie. 

Een kapotte lamp, de zoom van de gordijnen heeft losgelaten, 

sommige plekjes kunnen wel wat verf gebruiken, en zo zijn er 

nog vele dingen te noemen. Alles met als doel om het netjes en 

bruikbaar te houden. 

Dit bericht is tweeledig: 

1. Als u iets ziet wat stuk is en gerepareerd kan worden, 

meld het dan d.m.v. een mailtje aan 

martinus.locatie@gmail.com; 

 

 

http://www.oecumene.nl/
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2. Als u minimaal een rechterhand hebt (twee is een pré), 

meld je dan d.m.v. een mailtje aan bij 

martinus.locatie@gmail.com en vermeld even je specialiteit. 

Belangrijk te melden dat het hierbij gaat om kleine klusjes en 

geen grootschalige renovaties. Dus klusjes die snel op te pakken 

zijn en ook niet veel tijd hoeven te kosten. 

Wilt u ons helpen? 

Ik heb de uitspraak “A JE TO” al eens eerder gebruikt. Dit is een 

Tsjechische uitspraak, die vrij vertaald “voor elkaar” of “opgelost” 

betekent. 

We hopen veel aanmeldingen van beide soort te ontvangen. 

 

De Locatieraad 

 

Verkoop tweedehands boeken 

 

Tweedehands boekenmarkt zaterdag 20 november van 10 tot 14 

uur 

We mogen u weer welkom voor een ruime keus uit tweedehands 

boeken; 

o.a. streekromans, spanning, kookboeken, kinderboeken en nog 

veel meer 

Ook leuk om cadeau te doen voor Sinterklaas of Kerst! 

Locatie: De Ontmoeting, De Bekroning 2 Amersfoort (bij 

Emiclaer) 
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Koster gezocht voor in het klooster van de 
zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 

Beste mensen, 

  

Wij zoeken nog een koster. 

Zou u misschien in uw geloofsgemeenschap kunnen en willen 

kijken of u iemand kent die dit als vrijwilliger zou willen doen?   

Misschien iemand die al koster was, maar moest stoppen, omdat 

de kerk gesloten is? 

  

 
In het klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort wonen nog bijna vijftig zusters, die allemaal al op 

leeftijd zijn. Ze zoeken graag de rust en stilte van hun mooie 

kapel, en komen graag naar de vieringen. Daarom proberen we 

nog vier vieringen per week te houden, waaronder de 

Eucharistieviering op de zaterdagmiddag. 

De zusters waarderen het zeer als er een koster is die de kapel 

netjes klaarmaakt en na afloop alles weer keurig opruimt. 

Momenteel bestaat het kosterteam uit vier vrijwillige kosters en 

één zuster. Maar we zoeken nog iemand die het team wil 

aanvullen. 

 

Het rooster zullen we in onderling overleg invullen. 
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Als vrijwilliger krijg je in elk geval een attentie op je verjaardag en 

eens per jaar een kerstpakket. Maar het mooiste zijn de 

contacten met de zusters. Stuk voor stuk sterke vrouwen, die hun 

leven hebben ingezet voor God en de mensen. Vaak in het 

onderwijs, maar ook in de parochies, de bejaardenzorg en de 

missie, waar ze veel hebben meegemaakt. Als koster ben je 

vooral dienstbaar tijdens de vieringen, waardoor je veel voor hen 

kan betekenen. 

  

Als u iemand kent, die dit vrijwilligerswerk zou willen doen, zou 

dat héél fijn zijn! Wilt u dan deze mail of onze contactgegevens 

aan hem of haar doorgeven, zodat hij of zij contact met ons kan 

opnemen? 

  

Dank u wel! 

Met hartelijke groet, 

  

Emmanuel Gerritsen 

Pastoraal werker bij de Zusters van OLV van Amersfoort 

Zuidsingel 40, 3811 HC Amersfoort 

Tel: 033 – 46 73 111 (ma, di, do)     Mobiel 06-15 31 55 16 

 
 

Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort 
 

Reis met de caprice een theaterconcert 

In 1995 schreef organist, musicoloog en 

componist Gert Oost de Caprice voor cello 

en orgel. Theatermaker/celliste (en dochter 

van Gert) Judith Oost en organist Simon 

Bouma laten de compositie na 25 jaar 

weer klinken en nemen het stuk als 

aanleiding voor het spelen van een 

gevarieerde reeks concerten rond het 
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leven en werk van Gert Oost. Op basis van een persoonlijk 

verhaal geven zij een inkijkje in de duizelingwekkende wereld 

van orgels en organisten.  

 

Met een uitzonderlijk veelzijdig, verhalend muziekprogramma, 

laten Simon en Judith vanuit hun eigen achtergrond horen dat 

het orgel oneindig veelmogelijkheden heeft. Je kunt er muzikale 

verhalen mee vertellen. Het concert maakt deel uit van een 

tweeluik rond Bätz-orgels in de Amersfoortse binnenstad. Gert 

Oost was specialist op het gebied van deze orgels. Hij 

promoveerde in 1975 met een proefschrift over de Utrechtse 

orgelbouwers-familie Bätz. Het orgel in de Franciscus- 

Xaveriuskerk werd in 1819 geplaatst door Gideon Thomas Bätz. 

Dit orgel wordt geroemd door organisten vanwege zijn prachtige 

klank. In het concert Reis met de Caprice kunnen de luisteraars 

hier volop van genieten! 

 

Reservering secretariaatscc@gmail.com 

Zondag 7 november 15.00 uur Franciscus- Xaveriuskerk, ’t Zand 

29  

Entree: € 7,-  informatie www.barrevoet.nl  

Reservering: secretariaatscc@gmail.com 

 

Memoriam  
 
Joke Klein Hofmeijer-van 
Asch 
 

Joke is geboren op 18 mei 1953 als vijfde 

kind van Jan en Mina van Asch; later 

kregen haar ouders er nog 4 bij. Zij was 

de middelste, zo zei ze altijd. Joke groeide 

op als een spontane vrolijke meid. Na de 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Brinkenschool (de meisjesschool bij Leo’s Oord) begon ze aan 

de huishoudschool. Hier had zij met haar vriendinnen veel lol. 

Joke stopte voortijdig met de huishoudschool om te helpen in het 

gezin en om voor haar lieve zieke moeder te zorgen. Daarnaast 

werkte zij met veel plezier bij Eierhandel Boon. 

In 1974 nam zus Wil, Joke mee naar een feest van haar werk. 

Die avond ontmoette zij Aloys. 1,5 jaar later trouwden zij en 

verhuisden ze naar Losser. Joke ging werken op een 

architectenbureau in Enschede. Wat heeft zij het daar naar haar 

zin gehad. In 1980 werd Joyce geboren. En door een nieuwe 

baan van Aloys verhuisden zij naar de Kloosterlaan in Hoogland. 

Ruim een jaar later werd zoon Martijn geboren en dat maakte het 

gezin compleet. 

Joke was gek op muziek, gek op visite, zij was een snoeperd en 

stak dagelijks voor zieke bekenden een kaarsje op. Joke was lief 

en zorgzaam. Zij was nooit moe en niets was haar teveel. Dat 

zorgen voor een ander, dat was haar grootste kracht, zij was een 

mensenmens. In haar hart was plek voor iedereen. 

Op haar 38e begon haar leven te veranderen, de 

hersenbloeding, de tumor, de punctie, de bestraling, het 

herseninfarct en uiteindelijk dementie. Het liet allemaal zijn 

sporen achter. Uiteindelijk was het niet langer verantwoord om 

thuis te wonen.  

Maar er was ook heel veel wat bleef. Elke avond bad zij voor 

haar broertjes en zusjes, en dat het iedereen goed mocht gaan. 

Zij bleef genieten van muziek, van de natuur, van de kleine 

dingen die het doen. 

Haar kinderen waren haar trots. Én zij was een liefdevolle oma. 

Er konden altijd nog wat extra snoepjes bij, ze knuffelde graag en 

lachte heel wat af. Ze was altijd blij om ze te zien, wat een geluk 

dat ze het heeft mogen ervaren om oma te zijn. 

Die stralende ogen, haar optimisme, tevredenheid. “Ik mag niet 

klagen.” Dat zei ze dan. Haar doorzettingsvermogen, positiviteit, 

liefde en licht. Wat een levenskracht heeft zij ons getoond. 
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Dankbaarheid is ook een woord wat Joke typeert. Altijd dankbaar 

voor alles wat ze nog wél kon. Joke had een groot hart. 

Uiteindelijk is Joke bijna 9 jaar liefdevol verzorgd in Lisidunahof 

in Leusden. Wij en velen met ons, hebben tot het laatste moment 

van haar mogen genieten. Op 6 oktober is zij in ons bijzijn rustig 

ingeslapen. 

Lieve Joke, vervuld van liefde, en veel mooie herinneringen, 

roepen wij jou op in onze gedachten en maakt ons dat veel 

beetjes blij. Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt 

gekregen, dan is het leven rijk geweest. Wij zijn trots en 

dankbaar voor wie jij voor ons mocht zijn. 

 

Memoriam  

 

Roos van de Fijnegeer - 

Voskuilen   

17-07-1933 - 16-09-2021 
Ma was de jongste dochter van het gezin 

van 14 kinderen. Ma was een zorgzame, 

sterke, sociale en een heel gezellige 

vrouw. Ma trouwde met pa 17 oktober 

1956. Ze kregen samen 7 schatjes van 

kinderen, die vanaf jongs af aan mee moesten werken op de 

boerderij. Pa en ma verzorgden samen oma en opa van de 

Fijnegeer, die bij ons op Zeldert woonden tot het einde van hun 

leven. Ma verzorgde ook haar eigen moeder, haar grote 

voorbeeld, die met tante Mies woonde aan de Coelhorsterweg 26 

tot het einde van haar leven. Dat deed ze samen met haar 

zussen tante Annie, tante Mathea, ome Han en tante Mies. Hier 

had ma het vaak over. Daarnaast had ze natuurlijk haar eigen 

gezin dat opgevoed en verzorgd diende te worden. Ze had de 
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gave dit allemaal te kunnen regisseren op een hele harmonieuze 

manier, zoals alleen zij dat kon. Ze gaf je orders en we deden het 

gewoon met z’n allen. Ze waardeerde dat op haar manier door 

vooral lekker te koken en te praten aan tafel. Er stonden altijd 

meerdere gerechten op tafel, zodat iedereen ook wel at en het 

lekker vond. We hebben hier hele mooie herinneringen aan, met 

z’n allen aan tafel. Er werd gegeten, gescholden, gevloekt, 

gelachen, maar vooral gepraat en niets werd in de doofpot 

gestopt. Want ook de problemen groot of klein moesten op tafel 

komen. Wij mochten ook allemaal altijd onze vrienden en 

vriendinnen mee naar huis nemen. Maakte niet uit wie het was, 

ma maakte geen verschil in rangen of standen, zwart of wit, arm 

of rijk, voor haar was iedereen gelijk. Iedereen mocht komen 

spelen, snoepen en eten. Maar als je je niet kon vermaken, kon 

je ook zomaar aan het werk gezet worden. Vaatwassen, koper 

poetsen of bonen punten om maar wat te noemen. “Kom op 

help ff mee, dan is het zo klaar” Daar kreeg ze iedereen wel 

mee om, op een manier zoals alleen zij dat kon brengen. Door 

haar gastvrijheid kregen we ook allemaal makkelijk vrienden en 

vriendinnen. Iedereen voelde zich thuis bij ons. Je mocht wel zelf 

een keuze maken met wie je verder wilde. De één deed hier wat 

langer over dan een ander. Maar eenmaal gekozen, dan hoorde 

diegene ook gewoon bij ons gezin. Een koude kant bestond er 

niet voor haar!! (Hier kon ze heel kwaad over worden) Alle 

feestjes die hierop volgden, moesten gevierd worden. En niet 

zomaar nee, nee: met een sketchje, voordrachtje of een liedje. 

Dat had ze nog meegekregen van de Vossen. Natuurlijk vergeten 

we de Sinterklaasavonden met Zwarte Pieten niet; die waren 

altijd supergezellig. Met een gedichtje natuurlijk, dat was verplicht 

en een surprise mocht ook niet ontbreken. Als iedereen op zijn 

eigen manier weer bezig was geweest, kon ze daar echt van 

genieten, ook al moest ze er zelf natuurlijk ook vaak aan geloven.  

Pa en ma waren ook heel erg trots dat het ouderlijk huis in de 

familie is gebleven. Pa werd 65 en stopte met boeren. Ze ruilden 
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met Herman en Ellen en ze verhuisden naar de Oude Kerklaan. 

Dat viel voor Ma in het begin niet mee, van Coelhorst naar 

Zeldert was goed te behappen, maar in een rijtjeshuis in het 

dorp, dat viel in het begin niet mee. Gelukkig vonden familie, 

kennissen, vrienden en vooral de buren haar ook daar weer snel. 

Een kopje koffie met een koekje, een borrel en een hapje werden 

hier weer snel geserveerd. Gezellig kletsen of spelletjes spelen, 

de gezelligheid was weer aan de orde bij haar in huis. Ze was 

ook een lieve en betrokken oma en overgrootmoeder, iedereen 

kon bij haar aankloppen. Je kon bij haar altijd je verhaal kwijt. Of 

ze vermaakte je met een spelletje, met natuurlijk altijd iets 

lekkers. Met de tekst “pak maar kind, je weet waar het staat”  

Toen pa plotseling overleed, 12 januari 1999, viel dat voor haar 

heel zwaar. Toch regisseerde ze dit ook weer thuis en geheel op 

haar eigen gastvrije manier. Wij vergeten die periode ook nooit 

meer, allemaal om beurten bij Ma blijven slapen in haar eigen 

bed onder één deken. We huilden daar, we lachten daar en we 

praatten weer veel. Dat was Superrrrrrrrrrrrr!!! Ma werd daarna 

wel snel hulpbehoevender en moest al snel naar een 

gelijkvloerse woning verhuizen. Deze had ze zelf snel gevonden 

op Leo’s oord. Tante Annie woonde er al, haar grote steun en 

toeverlaat. Op Coelhorst al, op Zeldert en nu weer samen op 

Leo’s oord. Helaas voor tante Annie en ma was dit niet voor een 

lange tijd. Ma viel in juni 2013 en moest daarna naar een 

verpleeghuis, omdat ze niet meer op eigen benen kon staan. Dit 

viel haar wel heel erg zwaar, je helemaal moeten overgeven aan 

de verzorging van derden. Met haar lichaamsbouw viel dit niet 

mee, dat kostte heel veel tranen. Wij hebben dit huilend en met 

veel praten, tot een voor haar en ons acceptabel niveau kunnen 

brengen.  

Dankzij iedereen die haar in de afgelopen 8 jaar regelmatig heeft 

bezocht, kon ze dit nog enigszins opbrengen en weer wat meer 

genieten. Wij noemen bewust geen namen, maar iedereen 

bedankt die haar regelmatig een bezoek heeft gebracht in 
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Birkhoven, ze genoot hier echt van. Hierdoor hebben we Ma tot 

donderdag 16 september 2021 bij ons kunnen houden. 

Ma we zijn echt trots op je en iedereen kende jou op het dorp, 

maar alleen wij mochten zeggen dat je onze moeder, oma en 

overgroot moeder was. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt 

betekend, gedaan en voor alle liefde die je hebt gegeven. 

Ma door jou kunnen we altijd zeggen “We zijn in rijkdom 

opgevoed”     

Namens; alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van 

Roos van de Fijnegeer - Voskuilen  

 

 

OVERLEDEN 

 

Op  25 october is op 87- jarige leeftijd overleden dhr. Johannes 

(Jan ) Tolboom. Hij woonde aan de Plataanweg 11 in Hoogland. 

Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 30 october om 11.00 

uur in de Martinuskerk. 

Aansluitend volgt de begrafenis op ons kerkhof. 

 
COLLECTE   
6 en 7 november                           Zondag voor de Oecumene                             

                         (Willibrordzondag) 

 

 

 

GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 

Zondag 31 oktober 2021 

Jaargedachtenis: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar; 

Cornelis Frederik van Schooten. 
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Intenties: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot; 

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

Riet van den Heuvel en familie; 

Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg; 

Suus Turling en familie; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

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

Smink 

Leden en overleden leden van het Parochiekoor Hoogland; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

Allerzielen 2 november 2021 

Jaargedachtenis: 

Anny Horst; 

Bertus van Wee en Jans van Wee - Schoonderbeek. 

Intenties: 

Odile Bruggink; 

Jan Emond 

Henk van Hamersveld; 

Gijs Hartman; 

Wim en Eric Hartman; 

Martien, Catrien en Gijsbert Heijmeskamp 

Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg; 

Bert Jörg en kinderen; 

Annie Kok - Houdijk; 

Henk van Middelaar (Hoogekamp) 

Henk van Middelaar , Marie van Middelaar - Kuiyer en Bea van 

Middelaar 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Piet van Middelaar; 

Toos van Middelaar - Boots; 
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Bertus Noortman en Stien Noortman - Voorburg; 

Willemke (Willy)  Schravendeel - Scholte 

Leo Smeele; 

Jan Smink en overleden ouders Smink - Schoonderbeek; 

Gerda Wilhelmina Maria Snijders - Heijmen; 

Joop Stoppelman 

Dhr Van Straalen en mw Van Straalen- Strijbos 

Jeroen Vlastuin; 

Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster; 

Kees van Westerlaak; 

Piet vd Wolfshaar (Zeldertseweg); 

Wilhelmina van de Wolfshaar - Voskuilen, Johan van de 

Wolfshaar en Kim; 

Voor de leden en overleden leden van de Sacramentsvereniging. 

 

Zondag 7 november 2021 

Intenties: 

Annie Kok - Houdijk; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

Jeroen van Ophoven; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

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

 

week 44    vervolg week 45 

  

Zondag 31 oktober om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor. 

 

Zaterdag 13 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Maandag 1 november om 

19.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Priester F. Zwarts; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 

Hoogfeest Allerheiligen. 

 

Dinsdag 2 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieral 

en Ank Ursem; 

Zang: Lief en Leed H. Kruis; 

Allerzielen. 

 

Donderdag 4 november om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 5 november om 

09.00u 

Woord- en Communieviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Seniorenviering. 

 

Zaterdag 6 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Ank Ursem  en 

Werkgroep; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Meditatief. 

 

week 46 

 

Zondag 14 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 18 november om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 19 november om 

09.00u 

Woord- en Communieviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Seniorenviering. 

 

Zaterdag 20 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep 

Zang: Zanggroep Celeste olv 

Jan Schuring; 

Meditatief. 
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week 45 

 

Zondag 7 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 

Hoogfeest H. Willebrord. 

 

Donderdag 11 november om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Donderdag 11 november om 

18.30u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Sint Maarten. 

 

 

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 14 november 2021. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 11 november 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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