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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr. 24     14 november tot en met 27 
november 

 

 
 

Helaas een stapje terug 

 
De actualiteit laat grote aantallen besmettingen, vastlopende 

situaties in de ziekenhuizen door het nog steeds toenemende 

aantal opnames zien. Daarnaast verwachten we aangescherpte 

maatregelen, die in de persconferentie zullen worden 

aangekondigd (nog niet bekend bij het uitgeven van het 

Martinusbericht). 

Het is onvermijdelijk dat deze ook effect hebben op onze 

geloofsgemeenschap. 

Naast de basismaatregelen, die ik nogmaals nadrukkelijk wil 

benoemen: 

 handen desinfecteren: desinfectiedispenser blijft nog 

 achter in de kerk aanwezig; 

 hoesten en niezen in de elleboog; 

 thuisblijven en testen bij klachten, 

is woensdag een nieuw bericht van de Nederlandse Bisschoppen 

ontvangen met nieuwe maatregelen. 
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De belangrijkste zijn: 

 Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere 

 kerkelijke bijeenkomsten 1,5 m afstand te houden; 

 Een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in 

 de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt 

 gehouden. 

 

Het hele bericht kunt u lezen op de site 

www.katholiekamersfoort.nl of op www.rkkerk.nl/corona. 

We schreven in vorig Martinusbericht: “De hartjes (en 

“verkeersborden”) zijn verwijderd. Alle zitplaatsen kunnen weer 

gebruikt worden.” 

Helaas moeten we een stapje terug en de 1,5 m tussen elkaar 

weer aanhouden. 

BHV’ers en/of coördinatoren brengen u weer naar een plek in de 

kerk. Er bestaat een grote kans dat ook weer registratie via de 

site of aanmelding bij de gastvrouwen nodig zal zijn om de kerk, 

hoe vreemd het ook klinkt, niet te vol te laten zijn. Mogelijk dat 

het uitreiken van de communie weer op de wijze zal 

plaatsvinden, zoals dat eerder werd gedaan, tussen de 

kerkbanken. 

We hebben besloten tijdelijk te stoppen met het koffiedrinken 

achter in de kerk na de viering. 

Veel is nog onduidelijk welke maatregelen er nodig blijken te zijn 

en hoe deze weer vorm gegeven kunnen worden. 

U zult daarover op een later tijdstip worden geïnformeerd. 

Let op jezelf en op elkaar! 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

 

 

 



3 

 

Benoeming pastor Nijland als parochievicaris 
per 1 januari 2022 

 

 
 

In de vieringen van zaterdag 6 november en zondag 7 

november is namens het pastoraal team en de besturen van 

de beide parochies de navolgende mededeling gedaan. 

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de 

samenwerkende parochies H.H. Martha en Maria en Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort mag ik u de volgende verheugende 

mededeling doen: 

de vacature in het pastoraal team, die recent is ontstaan door de 

nieuwe benoeming van pastoraal werkster Josephine van 

Pampus, kan reeds vanaf januari a.s. worden ingevuld.  

De aartsbisschop heeft namelijk inmiddels pastor Gé Nijland 

benoemd tot parochievicaris voor onze samenwerkende 

parochies.  

Pastor Nijland is priester van ons aartsbisdom Utrecht, hij is 63 

jaar en momenteel als parochievicaris benoemd in de parochies 

van Deventer en Raalte.  

Pastor Nijland zal gaan wonen in de pastorie te Hooglanderveen. 
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Inmiddels hebben de parochiebesturen en het pastoraal team 

een eerste kennismaking met pastor Nijland gehad. Wij 

verwelkomen hem van harte in ons midden. 

De presentatieviering voor de beide parochies zal plaatsvinden 

op vrijdag 28 januari 2022 om 19:00 uur in de H. Nicolaaskerk in 

Baarn (Kerkstraat 17). 

 

Zaterdag 20 november meditatieve viering 
 

Op zaterdag 20 november om 19.00 uur is in de Sint -

Martinuskerk een meditatieve viering. Het thema zal zijn "Wat 

betekent Jezus voor ons". Het is dan het hoogfeest van Christus 

Koning. Vroeger werd dit feest groots gevierd; tegenwoordig 

doen we dat wat meer ingetogen. In deze meditatieve viering 

zullen we er over nadenken wat Jezus in deze tijd voor ons kan 

betekenen. 

 

De zang wordt verzorgd door "Vocaal ensemble Céleste", een 

zanggroep bestaande uit vier dames en vier heren. Dit ensemble 

zingt religieuze muziek uit verschillende tradities en wordt geleid 

en begeleid door Jan Schuring. Het koor is niet verbonden aan 

een bepaalde kerk, maar zingt in verschillende locaties, zoals het 

klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw, de Marcus- en 

Dorpskerk te Leusden en Caroluskerk te Soesterberg. Ook 

zingen we een paar maal per jaar in een meditatieve viering in de 

Joriskerk te Amersfoort. 

In deze viering zal het ensemble passende mooie liederen 

zingen in verschillende talen, o.a. van Bach, Stainer, Stopford, 

Oosterhuis en Taizé. 

 

Hartelijke groet, 

Jan Schuring 
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Dank bij mijn afscheid 
 

 

 

Al de hele week zingen de woorden door mijn hoofd die op de 

verpakking van twee wijnflessen stonden: ‘Mijn Hemel” en 

“Bedankt”. Wat kan ik nog meer zeggen?  

Ik ben ongelofelijk geraakt en heel erg dankbaar voor het 

afscheid dat jullie voor mij hebben georganiseerd. Geraakt ben ik 

door woorden die zijn gezegd of op kaartjes zijn geschreven. 

Maar ook geraakt door de verbinding die ik zag in het weekend 

van mijn afscheid. De zangers in het ad-hoc koor dat vrijdag 

zong onder leiding van Marian Overmaat met Luud van Loenhout 

kwamen overal vandaan. ‘Kunnen we volgende week niet weer 

iets organiseren waarbij we samen kunnen zingen?’ werd al 

gevraagd. Van elke pastoraatsgroepen van de parochie kreeg ik 

een lint; en samengebonden vormen die een veelkleurig geheel. 

Voor mij heeft leren kennen weet, dat ik daar wel warm voor 

loop. Dank ook aan wie de receptie op vrijdagavond hebben 

georganiseerd, het leek bijna een miniparochiedag met zoveel 

ontmoetingen. Het was een fantastische avond, die nog een 

vervolg kreeg op zaterdag en zondag in Het Brandpunt. Met de 
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originele puzzel met foto’s van 13 jaar werken in OLVA ben ik 

nog wel even zoet – afscheid nemen moet je ook langzaam 

doen.  

Ik ga naar Zwolle, maar weet dat ik jullie meedraag in mijn hart 

en nog helemaal stil en dankbaar ben van alles. 

 

Hartelijke groet, Josephine 

 

I   Ik spaar geen centen, maar mooie momenten 

 

  

Op woensdag 3 november hebben we Frans Slag, koster bij rouw- 

en trouwvieringen, in het zonnetje gezet. Frans is sinds 2001 al 

koster, wegwijs gemaakt door Gerard Gerritsen in dit bijzondere 

vak. Frans denkt dat hij zeker 500 begrafenissen heeft 

meegemaakt, maar het kunnen er ook 700 zijn volgens hem.  

Soms 2 tot 3 per week. Een van de priesters vroeg hoe het met 

hem ging, waarop hij antwoordde: ‘Prima, erg druk, jij wordt ervoor 

betaald, maar ik krijg nog geen dubbeltje.’  De priester vroeg 

daarop: ‘Wil je een dubbeltje?’ ‘Nee’, antwoordde Frans, ‘ik wil er 2 

kosters bij, dan kan ik ook een keer naar de verjaardag van mijn 
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familie.’ Dat is gelukt. ‘Ik heb het met veel plezier gedaan’, gaf 

Frans aan. Zijn motto: ‘Ik spaar geen centen, maar mooie 

momenten.’ 

 De voorzitter van de Locatieraad bedankte Frans voor al zijn inzet 

 in de afgelopen jaren en overhandigde hem een Martinuskaars. 

 Margreet Frank, contactpersoon voor uitvaarten in de Sint 

 Martinus, heeft veel contact met Frans gehad en overhandigde 

 hem namens de geloofsgemeenschap een mooie bos bloemen. 

 Bedankt Frans! 

 

Kerstpakkettenactie 2021  
Diaconie Hoogland/ Amersfoort- Noord 

 
Door de corona is het nu nog steeds onverantwoord om artikelen 

in de kerken te verzamelen, te vervoeren, te sorteren,  in te 

pakken en rond te brengen. Daarom hebben we er voor  gekozen 

om het ook dit jaar weer anders te gaan doen. 

De gezinnen in Nederland vallen momenteel nog steeds uiteen in 

twee groepen. 

De eerste groep hoeft zich nauwelijks zorgen te maken of het 

salaris aan het einde van de maand wel binnenkomt. Sterker 

nog, er wordt veel minder uitgegeven. Nauwelijks vakantie, 

minder uitjes, geen familiereünies. Je houdt geld over, 

vergeleken met andere jaren. 

De tweede groep is financieel ernstig bedreigd door wegvallende 

inkomsten. Sowieso de gezinnen die het altijd al moeilijk hadden, 

maar nu ook de mensen die een eigen bedrijf hebben en die hun 

laatste spaargeld hier in moeten steken om overeind te blijven. 

En dan nog de mensen die wakker liggen met de vraag of ze hun 

baan  wel zullen behouden. 

 

Kent u een alleenstaande, een echtpaar of een gezin dat in 

de kersttijd  wel een financiële warme hand toekomt, neem 

dan graag voor 1 december contact met mij op. 
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Ook dit jaar moet het op 25 december weer Kerst zijn voor 

iedereen.  

Gelukkig hebben we de Kerstpakkettenactie in Hoogland en 

Amersfoort- Noord. Negen kerken organiseren deze  al jaren.  

Vanwege de Corona vragen we wederom  niet om artikelen, 

maar om een financiële bijdrage. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL39 

RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/ 

Amersfoort-Noord o.v.v. kerstpakketten. 

Met uw bijdrage kunnen wij  warmte en aandacht geven aan 

onze parochianen die het juist in deze tijd zo hard nodig hebben. 

Ook kunt u na de viering een bijdrage deponeren in de 

welbekende rode doos achter in de kerk. 

 

We hebben elkaar hard nodig!! 

 

Namens de Martinusgemeenschap, 

Margreet Franck de Bruijn 

033 480 69 76   mailadres: h.w.franck@kplanet.nl 

 

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 

mailto:h.w.franck@kplanet.nl
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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; 

2.  Als u minimaal één rechterhand hebt (twee is een  pré), 

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

 martinus.locatie@gmail.com en vermeld even uw 

 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 

 

 

Vrijdag 26 november Film: Into the Wild 

 

Wanneer het binnen de richtlijnen van de RK Kerk en het RIVM 

mogelijk blijft, volgt op 26 november de tweede filmavond van 

het seizoen in de Sint- Martinuspastorie.  

De film 'Into the Wild' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller 

van Jon Krakauer uit 1996. 

Het waargebeurde verhaal over de 22-jarige, pas afgestudeerde 

Christopher Mc.Candless werd verfilmd onder regie van Sean 

Penn. 

 

  

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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Christopher laat zijn familie en 

veelbelovende toekomst achter zich, op 

zoek naar avontuur. Zonder bezittingen, 

weg van de valkuilen van de moderne 

wereld, probeert hij zijn weg te vinden in 

de wildernis van Alaska. Bijzondere 

ontmoetingen en de pracht, maar ook de 

verraderlijke kracht van de natuur 

vormen zijn bestaan. Maar kan hij 

overleven? 

 

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via Edithvos@kpnmail.nl 

 

 

Rabobank Clubsupport 

 

 

 

       

 

Onlangs kregen wij van de Rabobank Clubactie een mooi bedrag 

toebedeeld. Daar zijn we heel blij mee. 

Dankzij uw stem. 

 

Daarom willen wij iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. 

Dank u wel dat u ons uw stem gunde. Het is ook fijn om ons zo 

gesteund te weten. 

We kunnen het goed gebruiken en zullen 

het besteden aan de doelen, zoals we die in 

onze oproep genoemd hebben 

 

Sint- Martinuskoor en Parochiekoor 

 

mailto:Edithvos@kpnmail.nl
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Thomas Merton,  

de beroemdste monnik van de 20e eeuw 

 

In de serie Bezield en Bezielend Thomas Merton, de 

beroemdste monnik van de 20e eeuw zaterdag 20 november 

10.30 tot 12.30 

 

Inleider: Kick Bras 

 
                                                  Thomas Merton 

Thomas Merton (1915-1968)  was de beroemdste monnik van de 

20ste eeuw. Een dichter, spiritueel schrijver, profeet en sociaal 

activist. In zijn inleiding -  met foto’s en teksten - zal Kick Bras 

vier aspecten van Mertons levensvisie  toelichten: zijn visie op de 

waarde van stilte en meditatie; zijn visie op de verhouding van 

contemplatie en maatschappelijke inzet; zijn visie op de 

interreligieuze dialoog, en tenslotte zijn natuurmystiek.  

 

Over de inleider: dr. Kick Bras is emeritus- predikant van de 

Protestantse Kerk in Nederland, actief betrokken bij Vacare, 

platform voor meditatief leven. Hij is als onderzoeker gelieerd 

aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en schreef diverse 

boeken over meditatie en mystiek. Website www.kickbras.nl  

Dag/tijd: zaterdag 20 november 10.30 uur tot 12.30 uur 

Plaats: Franciscus- Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

Bijdrage: € 5,- 

http://www.kickbras.nl/
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De digitale adventsretraite 2021 van de 
jezuïeten 

 

 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De 

retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot 

zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de 

jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. 

 

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een 

gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 

technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om 

het mysterie van Kerst intenser te beleven. 

 

De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit 
feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken 
inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, 
Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij 
zich daarvoor open stellen.” 
 
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven 
via www.ignatiaansbidden.org. 
 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven 
via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de 
periode van advent dagelijks een gebedsmail. 
 

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.ignatiaansbidden.org/
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Zaterdag 20 november  

verkoop tweedehands boeken 

 

Tweedehands- boekenmarkt zaterdag 20 november van 10.00 

tot 14.00 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) 

 
Zindex033.nl 

Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
OVERLEDEN 
 
Op 1 november is op 83- jarige leeftijd overleden de heer 

Johannes Petrus ( Han ) van Middelaar. 

Zijn uitvaart was maandag 8 november in de Sint- Martinuskerk. 

Aansluitend heeft de bijzetting in het familiegraf plaatsgevonden. 

 
Op 4 november is op 90- jarige leeftijd overleden de heer 

Gerardus Theodorus (Gerrie) Weijmans. Hij was woonachtig in 

Hooglanderveen. Zijn uitvaart was 11 november in de  

Sint- Martinuskerk. Aansluitend was zijn begrafenis op ons 

kerkhof de Langenoord. 

  
COLLECTE 
20 en 21 november                          Nationale Jongerencollecte 

 
 
 
 
 

http://zindex033.nl/
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 14 november 2021 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Voor de zielerust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 

Ouders Sieraal - Van der Veer en hun zoon Kees; 

Gerda Wilhelmina Maria Snijders - Heijmen; 

Kees Voorburg; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan; 

Uit dankbaarheid voor al 5 jaar als vriend en vriendin. 

 

Zondag 28 november 2021 

Jaargedachtenis: 

Jacqueline Jansen - Cillekes, Rikie Jansen - de Joode. 

 

Intentie: 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan; 

Annie Kok - Houdijk; 

Leden en overleden leden van het Parochiekoor Hoogland. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 

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

 

Week 46    week 48 

  

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 

Meditatieve gebedsviering; 

Voorganger: werkgroep; 

Zang: Vocaal ensemble 

Céleste. 

 

 

 

 

 

Zondag 28 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

1e Zondag Advent. 

 

Donderdag 2 december om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 3 december om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: werkgroep; 

Seniorenviering. 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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week 47 

 

Zondag 21 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Hoogfeest Christus Koning. 

 

Donderdag 26 november om 

09.00u 

Lauden olv Theo 

Hoogenboom. 

 

Zaterdag 27 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

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 28 november. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 25 november 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

