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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
 Nr 20  28 november tot en met 11 december 

 
 

Coronamaatregelen in de Sint Martinus 

 
Op vrijdagmorgen, toen dit Martinusbericht werd afgedrukt, waren 

we in afwachting van de nieuwe aan te kondigen 

Coronamaatregelen die avond en wat dat voor onze Sint Martinus 

voor gevolgen zou hebben.  

Nieuwe eventuele maatregelen konden we niet meer opnemen in dit 

bericht. Als er aanpassingen zijn, zullen we u die volgende week 

laten weten  in een extra nabericht ( papieren versie).  Dat leggen 

we dan achter in de kerk om mee te nemen.  

Natuurlijk zullen er in de viering zondag aanstaande hierover 

mededelingen worden gedaan. 

 

De digitale versie houden we nog heel even vast en verspreiden we 

met de eventuele aangepaste regels zo gauw als we meer weten. 

 

Annulering speciale Eucharistieviering voor 

kinderen op 12 december 

 

In tegenstelling tot wat eerder in Martinusberichten en in de 

komende uitgave van het Mirakel is vermeld, kan de speciale 

eucharistieviering voor kinderen op zondagmiddag 12 december om 

15.00 uur helaas niet doorgaan. 
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Zoals altijd kunt u op zondag om 09.00 uur naar de 

Eucharistieviering in de St. Martinuskerk komen. In de 

Adventsperiode is er op zondag zowel crèche als 

kinderwoorddienst. In de kinderwoorddienst gaan we 

ons samen voorbereiden op het kerstfeest. Meer informatie van de 

Martinus Kidsclub vindt u op de Facebookpagina van Jong Katholiek 

Amersfoort.   

 

Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis 8 december 

 

Op woensdag 8 december, het hoogfeest van de Onbevlekte 

Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, is er om 19:00 uur een 

Eucharistieviering in de St.Ansfiduskerk. Voorganger is pastoor J. 

Skiba. 

 

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. Zo wie zo 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. 
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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. 

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@planet.nl 

 

Adventstijd - Adventsactie 2021 

Gezonde start voor moeder en kind 

 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge 

kinderen wereldwijd: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het 

laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met 

meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm 

deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en 

dat geeft hoop! 

mailto:h.w.franck@planet.nl
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Ondanks het feit dat uit de cijfers - en de dagelijkse praktijk -  blijkt 

dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen 

onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd 

miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. 

Soms is de afstand tot een kliniek te groot of kunnen vrouwen de 

reiskosten er naar toe niet betalen. Andere vrouwen stellen meer 

vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en vermijden 

begeleiding van modern opgeleide verloskundigen. 

 

Hoe helpt Adventsactie? 

Adventsactie steunt dit jaar 4 projecten die zich richten op goede, 

bereikbare zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap, de 

bevalling en de periode erna. 

Twee voorbeelden: Verbeteren van de geboortezorg in Somalië. 

Goede geboortezorg is hier nauwelijks beschikbaar, met als gevolg 

dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld 

behoren. Adventsactie gaat in de stad Burdhubo en de omliggende 

kampen van ontheemden professionele geboortezorg en begeleiding 

bieden aan zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen. 

Een ander voorbeeld is  Zwangerschapsbegeleiding in de 

Gazastrook. Hier is goede zorg rond zwangerschap en bevalling 

hard nodig. Voor veel vrouwen is een medisch centrum 

onbereikbaar. Daarom gaat het medisch team van Caritas 

Jeruzalem op weg om uitgebreide prenatale zorg bieden aan 

vrouwen in het district Wadi Al Salga. 

U kunt helpen door uw bijdrage aan de Adventsactie via de 

collecte na de viering in de kerk of via een donatie op 

NL89INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

Van harte aanbevolen! 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. 
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Eerste Communie 2022 

 

 
Voor kinderen uit groep 4 en hoger is de eerste communie-

inschrijving deze week van start gegaan. De kinderen die volgens de 

parochieadministratie in aanmerking kunnen komen om mee te 

doen, zijn persoonlijk uitgenodigd. 

Op 21 november geen brief ontvangen en toch een kind in groep 4 

of hoger? Neem even contact op: edithvos@kpnmail.nl. Dan zoeken 

we uit hoe dat komt. 

 

In december en januari starten we met de ouders (Corona-proof). De 

kinderen zullen waarschijnlijk eind januari met de lessen kunnen 

beginnen. 

De data voor de eerste communievieringen van 2022 zijn: 

 

zondag 15 mei in de Sint- Martinuskerk in Hoogland, 

(startavond 6 december) 

zondag 22 mei in de St. Ansfriduskerk in Amersfoort, 

(startavond 10 januari) 

zondag 22 mei in de St. Josephkerk in Hooglanderveen, 

(startavond 9 december) 

 

Kijk voor meer informatie op www.katholiekamersfoort.nl, daar vindt 

u ook de uitnodigingsbrief. 

Edith Vos 

mailto:edithvos@kpnmail.nl
http://www.katholiekamersfoort.nl/
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Ik mis je overal en nergens 
 
Lichtjes fonkelden de hele dag in 

Hoogland en Amersfoort- Noord op 

zaterdag 30 oktober. In verschillende 

winkelcentra stonden overdag markt-

kramen vol glazen potjes waarin 

voorbij-gangers gratis een kaarsje 

konden aansteken voor een geliefde 

die zij missen. Vrijwilligers uit de kerken in Hoogland en Amersfoort-

Noord boden mensen zo’n kaarsje, een moment stilte of een 

luisterend oor aan. 

 

 
 

Om zo het gemis een plekje te geven, om verdriet en herinneringen 

met elkaar te kunnen delen. 

Toen het donker werd, werden er tussen Leo’s Oord en de begraaf-

plaats in Hoogland lichtbootjes op de vijver gezet. De bijzondere 

sfeer was compleet dankzij prachtige livemuziek en het horen zingen 

van de namen van hen die zo gemist worden. 

 

Ondanks de regen die met bakken uit de lucht viel, was het een 

bijzonder mooie dag. Jong en oud was aanwezig om samen lichtjes 

aan te steken en verdriet te delen. 
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Sommige mensen wilden toch graag 

een bijdrage leveren, waarmee een 

mooi bedrag van €127,30 is 

opgehaald voor het Hospice Dôme in 

Amersfoort. De cheque zal gebruikt 

worden voor benodigdheden in de 

stilteruimte daar, waar eveneens 

kaarsjes aangestoken en naasten 

herdacht worden. 

Met dank aan alle vrijwilligers, Buurtbudget Hoogland en 

Indebuurt033, zonder wie dit allemaal niet mogelijk was geweest! 

 

Dan herinner ik me jouw stem 

jouw liefde 

als een echo uit de tijd 

De echo vervaagt 

de liefde blijft    -Anna Dormas 

 

Namens alle vrijwilligers van de Inham, de Veenkerk, Team 

Nieuwland en de Sint Martinus 

 

Regina Lafeber 

Predikant in Opleiding bij de Veenkerk 

 

Een hartelijk woord van dank! 
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Adventskalender De boom van Jesse 

 

 
Digitale Adventskalender over de stamboom van Jezus. 

 

Een nukkige timmerman werkt in een stille kerk aan een houten 

boom van Jesse. Maar de stilte wordt verbroken door een 

kinderstem.  Een onbekend jongetje loopt onbevangen de kerk in en 

stelt hem hardnekkig vragen zoals alleen kinderen dat kunnen doen. 

‘Wat is dat?’  ‘Waarom?’ ‘Dat is zeker….’ De timmerman baalt, maar 

het jongetje lijkt dat niet op te merken. Zo wordt hij tegen wil en dank 

ook een verteller.  

Een stamboom vertelt ons waar iemands wortels liggen, op wiens 

schouders hij of zij staat. Met Jezus is dat niet anders. Gedurende 

de vier weken van de Advent zullen we vele verhalen horen over zijn 

bronnen. Als vanzelf zullen we daarbij ook toekomen aan vragen 

over onze eigen wortels en bronnen. We doen dat aan de hand van 

het verhaal van de timmerman en het jongetje. Daarbij zoeken we 

andere teksten en achtergronden.  

Het verhaal is van Boom van Jesse is een boek van Geraldine 

McCaughrean . Het boek is nog verkrijgbaar, zowel nieuw als 

tweedehands.    

Meelezen en elke dag een mailtje om je voor te bereiden op Kerst? 

Geef je op bij Wies Sarot Sarot@marthamaria.nl  

 

 

 

mailto:Sarot@marthamaria.nl
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Hooglands Torenbier 

 

Al enkele jaren wordt in opdracht van de werkgroep Martinus 

Verbindt een eigen Speciaal bier volgens eigen recept gebrouwen. 

Een kleine brouwerij uit de omgeving produceert dit eigen lokale 

dubbel bier met de naam, Hooglands Torenbier. 

 

Wat is nu een dubbel bier, zult u zeggen. Dit een biersoort, waarbij 

tijdens het brouwproces meer graan wordt toegevoegd. 

Dit zorgt voor meer suikers en dat heeft weer een hoger 

alcoholpercentage tot gevolg (7,3 %). De smaak is zoet 

en weinig bitter. Een karaktervol biertje. 

 

 
 

Als stichting Martinus Verbindt hadden wij al maanden terug dit bier 

besteld. 

Het productieproces duurt immers een behoorlijke periode. 

Verkoop van dit bier zouden wij tijdens onze activiteit van “Martinus 

Verbindt”en “Wintersferen” laten plaatsvinden. 

Echter, deze activiteiten kunnen geen doorgang vinden. Dus gaan 

we nu de verkoop op verschillende andere wijze laten plaatsvinden. 

Wij hopen dat ook u in de komende tijd, ondanks alle maatregelen, 

een moment kan vinden om met elkaar te genieten van dit 

Hooglands Speciaal bier. 
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Maar misschien is het ook leuk om iemand enkele biertjes cadeau te 

doen. Een origineel en creatief cadeau, waarmee u ook onze 

werkgroep Martinus Verbindt ondersteunt. 

Het is zelfs mogelijk om het cadeau voor een kleine meerprijs in een 

speciaal houten kratje te bestellen. 

Wilt u een bestelling plaatsen, dan kan dit via mail: 

Sjaakvanwegen@gmail.com 

Vermeldt u dan uw adres en telefoonnummer. Graag betaling vooraf 

overmaken op bankrekening NL36RABO0123000742 ten name van 

OLVA inzake Martinus, onder vermelding van Torenbier. 

De prijs van het Hooglands Torenbier is € 3,10 per fles. 

 

Een kratje voor 2 flessen kost € 0,50 en voor 3 of 4 flessen € 1,00 . 

Wij zullen uw bestelling thuis bezorgen. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met Sjaak van Wegen, telefoonnummer 06 53128950 

Overigens is dit unieke bier ook verkrijgbaar bij Slijterij de Kolkrijst. 

Houdt u er rekening mee, dat de voorraad beperkt is. 

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
EXTRA DEURCOLLECTE   
27 november t/m 19 december     Bisschoppelijke Adventsactie                                             
 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 

Zondag 28 november 2021 

Jaargedachtenis: 

Arie van den Hengel; 

Jeroen Vlastuin. 

 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

http://zindex033.nl/
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Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders van de Grootevheen - De Groot; 

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

 

Zondag 5 december 2021 

Intentie: 

Tom Dunselman 

Wulfert van de Grootevheen en Catharina Brouwer; 

Annie Kok - Houdijk; 

Jeroen van Ophoven; 

Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

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

voor het bijwonen van een viering kan op iedere werkdag van 09.00 

tot 12.00 uur via de gastvrouwen op nummer 033 – 480 12 23. 

 

week 48    week 50 

Zondag 28 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

1e Zondag Advent. 

 

Donderdag 2 december om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom 

 

Zondag 12 december om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

3e Zondag Advent, Zondag 

Gaudete. 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Vrijdag 3 december om 09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Seniorenviering. 

 

week 49  

Zondag 5 december om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

2e Zondag Advent. 

 

Donderdag 9 december om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom 

 

Zaterdag 11 december om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering. 

Donderdag 16 december om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom 

 

Vrijdag 17 december om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Menenes; 

Seniorenviering 

 

Zaterdag 18 december om  

19.00u 

Gebedsfamilieviering; 

Voorganger: Werkgroep 

Zang: Projectkoor van kinderen 

en jong volwassenen. 

  

 

 

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 12 december 2021. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 9 december 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/

