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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
        Nr 1            9 tot en met 22 januari 2022 

 
 
De redactie wenst u een gezegend 2022 
 

Nieuwjaarsspeech Angelique Liebens 

 

Dit jaar is er opnieuw geen Nieuwjaarsreceptie, maar Angelique 

Liebens, vicevoorzitter Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, heeft een 

persoonlijke nieuwjaarstoespraak gestuurd aan haar 

medeparochianen. Ze kijkt daarin terug op het afgelopen jaar en 

vertelt ook wat het met haar gedaan heeft.  

 

Het parochiebestuur wil streven naar één parochie, waarin we 

samen met elkaar de toekomst vorm gaan geven, wil streven naar 

verbinding. Onze inzet is nodig met ieders talenten. 

Veel meer  is te lezen in de toespraak. 

Tot slot eindigt ze met een hele mooie tekst om nogmaals te 

beseffen dat God altijd bij ons is, altijd  en wenst ze ons een zalig 

Nieuwjaar, ook namens Pastor Skiba en het bestuur.  

 

De hele toespraak is als bijlage in het afgedrukte Martinusbericht 

bijgevoegd. Er ligt ook nog een aantal losse exemplaren achterin de 

kerk om mee te nemen. 

In de digitale versie is deze toespraak opgenomen achteraan in dit 

Martinusbericht. 
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Ria Snoeren en Tonnie Snijders  

in het zonnetje gezet 

 

 

Aan het eind van de gebedsviering op vrijdagmorgen 17 december 

heeft Ans Kruisselbrink namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad 

Ria Snoeren en Tonnie Snijders in het zonnetje gezet. Beide dames 

hebben zich jarenlang ingezet voor de bezoekgroep en de 

vrijdagmorgenvieringen. Ria als coördinator van de bezoekgroep en 

de vrijdagmorgenviering en Tonnie als bezoekster en bezorger van 

Martinusberichten. Ans vertelde ons dat zij door hun inzet heel goed 

op de hoogte zijn van het wel en wee van met name de oudere 

parochianen. Als dank voor hun inzet overhandigde Ans hun een 

kerststukje en de laatste (!) Martinuskaars. Een collectorsitem!  

 

Ria heeft al meer dan een jaar geleden aangegeven dat ze, 

vanwege nasleep van een ongeluk en het vorderen van de leeftijd, 

het stokje over wilde geven.  

 

Omdat ik in de H. Kruisgeloofsgemeenschap coördinator was voor 

de seniorenvieringen en de bezoekgroep, heeft zij mij benaderd. 

Toen er niet meer gevierd werd in de H. Kruiskerk, heb ik me 

aangesloten bij de vrijdagmorgenvieringen en de bezoekgroep van 
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de Sint Martinus. Ans Ursem heeft de 

taak als coördinator van de 

vrijdagmorgenvieringen overgenomen 

en ik draai als lid van die werkgroep 

sinds de zomer volledig mee. In 

november heb ik het stokje van Ria 

overgenomen als coördinator van de 

bezoekgroep. 

 

Hoewel Ria en Tonnie en stapje 

teruggedaan hebben, blijven ze gelukkig op de achtergrond 

beschikbaar. Dat is maar goed ook, want wat zouden we zonder de 

kennis van deze twee competente, maar vooral lieve en betrokken 

vrouwen!   

 

Marcella Walraven  

 

De Rode loper gaat uit voor Kerkbalans 2022 
 
“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor 

mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later 

weer met een dankbaar hart te 

ontvangen wat ik zo waardevol vind.” 

  

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 

januari 2022 doen weer 2.000 kerken mee 

aan Actie Kerkbalans, waaronder onze 

parochie. We gaan dan geld inzamelen. 

Voor iedereen is onze parochie op een 

andere manier van waarde. Onze parochie 

krijgt geen subsidie. Om te kunnen bestaan, 

hebben we een financiële bijdrage nodig 

van U. Zo blijven we van waarde voor u en 

de lokale samenleving. 
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‘Belastingvoordeeltje’ 

Wist je dat de Belastingdienst ook een handje mee helpt. Deze gift 

kunt je aftrekken voor de belastingaangifte. Geef dan als periodieke 

gift. Zo kun je meer geven zonder dat het je meer kost. Een 

periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar 

achtereen. Ook onze parochie moet het formulier ondertekenen. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met de contactpersoon van onze 

parochie. Wij helpen je graag. 

 

Sponsoractie Glazen Huis>>hartelijk dank 
 

Op zaterdagochtend 

18 december zijn we 

met een paar 

jongeren in actie 

gekomen voor het 

Glazen Huis. We 

hebben zwerfafval 

opgeruimd in Klein 

Zwitserland. 

Vrienden, 

familieleden en 

parochianen hebben ons van harte gesteund met hun donaties. 

Daar zijn we heel dankbaar voor!  Woensdag 22 december, al vroeg 

in de morgen (om 06:00 uur moesten we ons melden!), mochten wij 

de opbrengst aanbieden aan het Glazen Huis. Op dat moment stond 

de teller op € 426,-. In de dagen daarna is er nog meer geld 

gedoneerd. Bij het schrijven van dit stukje is het al  

€ 496,- geworden! Mooi dat we samen zo voor onze eigen omgeving 

én voor het regenwoud kunnen zorgen. Wilt u zien hoe het 

aanbieden ging, bekijk dan het filmpje op de website van de 

jongeren: jongkatholiekamersfoort.nl of op de 

parochiewebsite katholiekamersfoort.nl 

Groetjes, Suhail Tafur 

 

http://jongkatholiekamersfoort.nl/
http://katholiekamersfoort.nl/
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'Er is heel veel saamhorigheid in dit dorp’ 

 

'Er is heel veel saamhorigheid in dit dorp' 

In het AD Amersfoortse Courant stond een artikel van Journaliste 

Lutske Bonsma. Zij had een interview met parochiaan Wim van Dijk. 

Wim is betrokken bij de tuingroep en lid van het Martinuskoor. In dit 

artikel vertelt hij e.e.a. over de jaarlijkse herdenking   van de 

annexatie van Hoogland. Dit was in 1974 en het is nu 47 jaar 

geleden en het artikel eindigde met dit:  

 
 
OVERLEDEN 

Op 20 december is op 66 -jarige leeftijd overleden de heer Johannes 

Adrianus (Jos) van Wegen. 

De crematie heeft op 30 december plaatsgevonden. 

 

Op 22 december is op 72 -jarige leeftijd overleden de heer 

Hendrikus (Drikus) van Reeken. 

Zijn uitvaart was 28 december in onze kerk en de begrafenis was  

hierna op de Utrechtseweg. 

 

Op 24 december is op 86 -jarige leeftijd overleden de heer  

Cornelis Petrus Kuijer. 

Zijn uitvaart heeft plaats gevonden in de Martinuskerk op 31 

december. Hierna heeft de crematie plaatsgevonden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 9 januari 2022 

 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - Van 

de Grootevheen; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 

 
Zondag 16 januari 2022 

 

Jaargedachtenis: 

Hendrikus Everardus van Hamersveld; 

Wilhelmus van de Hoef 

Lies Kok - Abelen; 

 

Intentie: 

Kees Kuijer; 

Voor de zielerust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 

Sjaan van Wee - Eijbergen; 

Henk Zwanenburg; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 
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KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 2    vervolg week 3 
  
 

Zondag 9 januari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Doop van de Heer. 

 

week 3 

 

Zondag 16 januari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses: 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Week gebed Eenheid van de 

Kerken. 

 

Vrijdag 21 januari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

Zaterdag 22 januari om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken J. 

Nieuwenhuis; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

week 4 

 

Zondag 23 januari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Gemend koor H. Kruis. 
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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: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 23 januari 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 20 januari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 
 

Scan en doneer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Helaas is er dit jaar opnieuw geen Nieuwjaarsreceptie; helaas zien 

wij elkaar wederom niet in levenden lijve onder het genot van 

spijsbrood en een klein glaasje. Wat hadden we het verdiend om 

elkaar weer te ontmoeten; om nog één keer terug te kijken naar het 

afgelopen jaar en om samen met elkaar met diepgevoelde hoop 

vooruit te blikken. Laten we dat, hopelijk voor de laatste keer, 

digitaal doen. 

 

In aanwezigheid van alle pastores en vele betrokken parochianen 

zijn dit najaar het Evangelieboek en Heilig Sacrament de H. 

Kruiskerk uitgedragen. Eerder waren al liturgische voorwerpen aan 

de overige geloofsgemeenschappen overgedragen. De onttrekking 

aan de eredienst was een verdrietig proces voor ons allen. Maar het 

is fijn te weten dat de Baptistengemeenschap Amersfoort de kerk 

behoudt voor christelijke erediensten en dat de 

geloofsgemeenschap Heilig Kruis er wekelijks blijft koffiedrinken. 

Ook in het Wandelhuijs blijft een maatschappelijke functie 

behouden. De stichting Kinderopvang Amersfoort gebruikt deze 

pastorie en daarmee helpen we indirect werkende jonge ouders. 

 

Ook de geloofsgemeenschap van het Brandpunt moest zich 

voorbereiden op ingrijpende veranderingen. Het bisdom heeft 

aangegeven dat de parochie haar schaarse pastorale menskracht 

en financiële middelen op een andere manier moet inzetten voor de 

oecumene. 2022 is een overgangsjaar hierin. Bestuurders en 

vrijwilligers zijn op dit moment druk bezig om deze overgang zo 

goed mogelijk in te bedden. Stap voor stap naderen we de modus 

dat we er voor elkaar blijven zijn binnen de kaders die het bisdom 

ons heeft gegeven. 

 

Wat betreft het pastorale team waren er ook veranderingen. Vanaf 

dit voorjaar richt pastor Roderick Vonhögen zich volledig op zijn 

landelijke functie als mediapriester. En enkele maanden nadat we 

haar12,5-jarig jubileum als pastoraal werkster vierden, gaf 
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Josephine van Pampus aan, toe te zijn aan een nieuwe uitdaging in 

haar kerkelijke loopbaan. Zij gaat in dezelfde functie aan de slag in 

Zwolle. In een interview in Mirakel met haar zegt ze: “Ik ben 

dankbaar voor de vrijheid die ik heb gekregen in het voorgaan, in de 

liturgie, in de kans om nieuwe dingen te doen en uit te proberen. Dat 

laatste wil ik ook graag doorgeven aan iedereen binnen de parochie: 

dóe het gewoon, ga het experiment niet uit de weg, leer van elkaar 

en doe het samen’. Ook dit zijn mooie woorden: ‘leer van elkaar en 

doe het samen’. 

 

Gelukkig konden we eind dit jaar kennismaken met iemand van wie 

we opnieuw kunnen leren en met wie we samen de parochie kunnen 

versterken. Pastor Gé Nijland wordt lid van het pastoraal team en zal 

over enkele weken de eerste keer voorgaan in een dienst binnen 

onze parochie. We zijn blij met deze enthousiaste en ervaren pastor. 

 

En corona: tja, wat moet ik daar nu nog over melden. Dit voorjaar 

hebben negen jonge mensen het Heilig Vormsel mogen ontvangen. 

Vanwege de coronamaatregelen mochten alleen hun ouders daarbij 

aanwezig zijn. Sinds mei ging het stap voor stap weer wat beter. 

Wat was ik blij toen ik eindelijk weer een keer, gezamenlijk, een lied 

mocht zingen. Kippenvel kreeg ik ervan. Op dat moment was ik, als 

vicevoorzitter van onze parochie aanwezig bij de Raad van Kerken, 

in de Joriskerk bij de bijeenkomst voorafgaand aan Prinsjesdag. 

Inderdaad, geen rooms-katholieke kerk meer, maar op dat moment 

wel de plek van samenkomst van alle kerkgenootschappen in 

Amersfoort. Het was zeer onwennig, iedereen keek naar elkaar: kan 

dit wel? Maar na de eerste onwennigheid ontstond er een groot 

gevoel van samen. Dat moment zal ik zelf niet meer vergeten. Maar 

de vreugde van de zomer, ging over naar de herfst en sinds begin 

november is corona weer prominent naar voren gekomen. Helaas 

weer geen prachtige Kerstviering in de kerk; geen gezamenlijk ‘Wij 

komen tezamen’. 
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Maar wel op de televisie of computer. Wetend dat we allemaal 

samen voor de televisie ‘Wij komen tezamen’ zingen. Misschien is 

dat een kleine troost voor nu om dit te beseffen. Want we gaan door. 

We móeten door als rooms-katholieke kerkgemeenschap. Er is geen 

keuze; onze gezamenlijke weg gaat verder. 

 

In mijn interview in de Mirakel in de maand mei, roep ik ook op, en ik 

herhaal het graag nog een keer: De rooms-katholieke kerk is een 

wereldkerk, die alle eeuwen heeft doorstaan en die levend is. Laten 

we deze mooie kerk met waardevolle rituelen, symbolen en tradities 

niet wegstoppen. Wees trots op wat je meegekregen hebt. Doe wat 

je kan. Draag het uit, actief! Dan zul je zien, dat we, ook al zijn we 

kleiner, samen grote dingen kunnen doen. Omdat we samen een 

levende kerk zijn! Dat laten de pareltjes zien die we het afgelopen 

jaar hebben gezien: weet u nog: de beeldjes Jip en Janneke in de 

pastorietuin van de St. Josephkerk die in het voorjaar in twee 

etappes gestolen waren? De beeldjes zijn weer teruggekomen. Het 

is een wonder dat een mevrouw ze teruggevonden heeft op het 

internet. Nog een pareltje is het feit dat er een nieuw koor is 

opgericht: het rouw- en trouwkoor dat parochiebreed wordt ingezet. 

Een prachtig initiatief waarin we laten zien dat we één parochie 

kunnen zijn op het gebied van gezang bij rouw- en trouw. 

 

Wat ik ook een pareltje vind: het feit dat het pastoraal team op alle 

locaties inzetbaar is. Hoewel het wennen is voor zowel de pastoraal 

werkers als de parochianen dat ze een ander gezicht zien: het geeft 

wel de nodige flexibiliteit voor het pastorale team. Het is echt heel 

erg fijn dat bijvoorbeeld Wies Sarot ook in Amersfoort kan voorgaan. 

Edith Vos heeft het nieuwe catecheseseizoen opgestart in 

september. Geweldig toch? Voor alle leeftijden is er mogelijkheid om 

het geloof nader uit te diepen. Uiteraard zolang de 

coronamaatregelen het toelaten; maar wees positief: elke maand dat 

het kan, is er weer één! En begin van de zomer waren er zelf 45 

Communicantjes, verdeeld over vieringen in de St. Ansfridus, de St. 

Martinus en de St. Joseph. Dat is toch een geweldig aantal! En heeft 
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u de prachtige groepsfoto’s nog voor ogen waar de kinderen 

stralend op staan? Daarvan kan ik genieten. 

En nog een mooi pareltje: Frank Sieraal was 12,5 jaar diaken. 

Midden in de maand augustus mocht ik hem samen met zijn 

echtgenote toespreken. Frank heeft vertrouwen in ons rooms-

katholieke kerk, ondanks het feit dat het steeds moeilijker is om 

vrijwilligers te krijgen. Hij zegt daarover: ‘Ik ben wel wat gewend en 

Hij trekt met ons mee. Ook al zijn er nog vele veranderingen zowel 

binnen de parochie als daarbuiten en in de Wereldkerk. Alleen 

kerkelijke processen en veranderingen zullen – leert de ervaring- 

wat langer duren. Als wij maar met elkaar in dialoog blijven!’ 

Prachtige woorden uitgesproken door onze diaken Frank Sieraal. 

Woorden om te blijven onthouden. 

Wat voor mij ook hoogtepunten waren, hoewel ik daar niet zelf bij 

aanwezig was, maar wat ik fijn vind om terug te lezen: dat pastor 

Josephine van Pampus om Gods zegen gevraagd heeft voor mens 

en dier onder toeziend oog van Pastor Beer. Ze refereerde daarbij, 

in het kader van de klimaattop, ook nog aan Franciscus van Assisi, 

dat we net als hij de natuur in onze broekzak moeten meenemen. 

 

Tja, en dan zijn we nu dus een jaar verder. We gaan opnieuw een 

hevige coronaperiode door. We krijgen de derde vaccinatie. Pastoor 

Skiba schrijft in zijn voorwoord in de laatste Mirakel: we gaan naar 

een nieuw begin. Staat u daar eens even bij stil. Zo’n zin creëert 

openingen, nieuwe spirit, nieuwe stromen. Zeer recent hoorde ik een 

vrijwilliger zeggen, dat er ‘nieuw leven’ is ontstaan; dat de verbinding 

sterker geworden is tussen de mensen van de verschillende 

locaties. Ondanks corona. 

Het feit dat een vrijwilliger dit mij vertelt, dat nieuws, dat vervult mij 

echt met heel veel vreugde. En ik hoop, hoe klein ook, dat deze 

verbinding steeds sterker mag worden tussen alle parochianen. En 

met deze hoop sla ik nu het bruggetje naar het nieuwe jaar. 

 

Naar het nieuwe jaar kijkend: 



13 

 

Alles wat gebeurd is, zal een plek moeten gaan krijgen. Het gaat ook 

een plek krijgen; dat kost alleen tijd. Heel veel tijd en heel veel 

samen met elkaar in gesprek gaan. 

 

Het parochiebestuur is al aan het nadenken over thema’s voor een 

nieuw plan richting de toekomst. 

Voor mij, en ook voor de rest van het bestuur, staat echt centraal: 

het streven naar één parochie, waarin we samen met elkaar de 

toekomst vorm gaan geven. Voor mij staat ook centraal: rust en 

stabiliteit creëren; iets wat ik vurig hoop voor onze parochie; dat we 

niet weer onverwachte boodschappen te verwerken krijgen. 

 

Als bestuur vinden we het ook belangrijk dat de parochianen weer 

wat meer binding met de kerk krijgen. Zeker na deze coronaperiode 

mogen we hier nu extra op inzetten. Dit geldt zowel voor de kinderen 

als de volwassen. En we willen ook graag gaan inzetten op de inzet 

en begeleiding van vrijwilligers. Alles om een nog meer vitale 

parochie te worden! Hopelijk gaat ook de synodale weg van paus 

Franciscus ons hierbij helpen. De Paus wil alle parochianen 

betrekken bij de vitalisering van ons geloofs- en 

gemeenschapsleven. 

 

Eén ding is wel zeker: we zullen ons steeds weer gaan oprichten. En 

daarvoor is iedere inzet nodig met ieders talenten. Aanwezig zijn is 

één: hoe verbinden we iedereen weer, zeker straks na corona, in 

een sterkere mate dan nu, met de kerk en ook met elkaar. Uw (en 

ook jouw) inzet als vrijwilliger – er zijn zoveel beschikbare rollen op 

alle locaties- (tijdelijk of permanent), voor onze parochie is zeer 

welkom. Inzetten op onze kinderen en jongeren, op een wijze die 

hen aanspreekt, zodat zij de verbindende schakel van ons zijn naar 

de toekomst: dat is essentieel! 

 

Deze thema’s gaan we komende maanden verder uitwerken. 
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Ik wil eindigen met een mooie tekst die ik gevonden heb; een tekst 

waarbij het misschien fijn is om nogmaals te beseffen dat God altijd 

met ons is. Altijd. 

 

De tekst is ter herdenking van twee Limburgse heiligen: Gerlachus 

van Houthem (1100-1170) en Karel Houben (1821-1893) en 

geschreven door Marcel Weemaes (1929-2016), redemptorist. (De 

Congregatie van de Allerheiligste verlosser is een katholieke 

internationale congregatie van religieuzen, die ook bekend staat als 

de redemptoristen. Hoofdvestiging in Rome.) 

 

Indien ik je dragen kon 

 

Over de diepe grachten van je gesukkel en angst heen, 

Dan droeg ik je, uren en dagenlang. 

 

Indien ik de woorden kende om antwoord te geven 

Op je duizend vragen over leven, over jezelf 

Over liefhebben en gelukkig worden, 

Dan praatte ik met je, uren en dagen lang. 

 

Indien ik vrede in je hart kon planten, 

Door geduldig te wachten en te hopen, 

Tot het zaad van de vrede in je openbrak: 

Dan wachtte ik, uren en dagen lang. 

 

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart 

Aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, 

Dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang. 

 

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij. 

En ik weet niet alles en ik kan niet zoveel. 

Ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang. 

 

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: 
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Je hoeft nooit alléén te vechten of te huilen, 

Als je een vriend hebt voor uren en dagen lang. 

 

Beste medeparochianen, met deze woorden wil ik u mede namens 

pastoor Skiba en bestuur een Zalig Nieuwjaar toewensen. Mogen 

we samen vrijmoedig en zonder angst vooruitkijken, laten we samen 

onze thema’s oppakken en uitwerken, niet alleen met plannen, maar 

juist ook ten uitvoer brengen. 

En Josephines woorden indachtig: ‘Dóe het gewoon, ga het 

experiment niet uit de weg, leer van elkaar en doe het samen’! 

 

Angélique Liebens 

Vicevoorzitter Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 

 

 

 


