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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 

            Nr 3         6 tot en met 19 februari 2022 

 
 

Let op: De familieviering van zaterdagavond 12 februari gaat niet 

door. 

 

De lente is in aantocht 

 

Of het dit jaar nog gaat vriezen en de 

schaatsen uit het vet gehaald kunnen 

worden, weet nog niemand. De meeste 

Elfstedentochten werden volgens mij 

gehouden in februari. 

Maar toen ik van de week door mijn tuin 

liep en zag dat er al groene punten van de 

bollen boven de grond staken, dacht ik toch 

eerder aan de lente. Ook in de winkels 

wordt al enkelen weken met allerlei 

producten aangekondigd dat het Paasfeest eraan zit te komen, 

terwijl de vastentijd nog niet eens begonnen is. 

Pasen, lente, een nieuw begin, bevrijding. 

De versoepeling van de strenge coronamaatregelen voelt ook als 

een soort bevrijding. Hoe vreemd ook lijkt het erop dat we niet meer 

schrikken van de besmettingsaantallen. 

Maar waarom gelden er dan toch nog een aantal maatregelen en 

beperkingen in de kerk? 
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Er wordt nog steeds gevraagd om vooraf te reserveren via de site of 

via de gastvrouwen. Kunnen we nog maar zo’n 100 mensen de 

gelegenheid bieden om de viering live mee te maken. Helaas is het 

nog niet mogelijk om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee 

na de viering. 

Wel mogen we weer meezingen, koren kunnen met bepaalde regels 

weer met meer zangers repeteren. Met de actuele ontwikkelingen en 

met elkaar willen we de komende tijd kijken wat er weer mogelijk is. 

Dus het is nu nog even volhouden. 

Wachten op de lente, op de bevrijding, op weg naar Pasen. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 
Een ontmoeting met Pastor Gé Nijland 

 

 
 

Afgelopen zondagmorgen 30 januari ging Pastor Gé Nijland voor het 

eerst voor in de Sint- Martinuskerk te Hoogland. Hij is pastor van de 

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en van Parochie H.H. 

Martha en Maria te Baarn. 

Na zijn eerste eucharistieviering in de Sint- Martinuskerk kwamen 

we met hem in gesprek over zijn belangstelling, wat hij gaat doen en 

wat hij wil betekenen. In de Youtube-reportage leert u hem kennen. 

Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=H6R45jxl28A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6R45jxl28A
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Mogen we weer koffiedrinken na de viering?  
 
Regelmatig horen we deze vraag.  

We missen de onderlinge ontmoeting na afloop van de viering en 

kijken er naar uit weer gezellig na te praten. 

Toch willen we eerst de persconferentie van 15 februari afwachten.  

Als verdere versoepelingen mogelijk zijn, hoort of leest u van ons 

wanneer koffiedrinken achter in de kerk verantwoord is. 

 

Wél starten we vanaf maandag 7 februari weer met 

avondbemensing in de Pastorie.  

We vinden het fijn om U opnieuw gastvrij welkom te heten als u 

deelneemt aan een avondbijeenkomst. 

 

Ans, Johan en Ad 

 

Activiteiten voor gezinnen  
in de Sint- Martinuskerk 

 
Binnen de Martinus is een enthousiaste werkgroep ontstaan die 

activiteiten voor kinderen en gezinnen organiseert. Misschien heb je 

onze kerstviering via de live stream bekeken en via Insta met ons 

meegevierd? Dat gaan we vaker doen! 

Door corona lag het even stil, maar nu laten we graag weer van ons 

horen.  

 

Kindercrèche en kinderwoorddienst 

Vanaf zondag 30 januari is er weer elke week op 

zondag om 09.00 uur crèche (tot 4 jaar) en 

kinderwoorddienst (vanaf 4 jaar). Zo kun je als 

ouder even rustig zelf naar de viering.  

Bij de crèche zorgen we iedere week voor een 

vast gezicht, zodat u uw kind met een gerust 

hart kunt brengen.  
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Kinderen spelen en knutselen onder begeleiding van een 

volwassene en een jongere en luisteren naar een verhaal.  

 

De kinderwoorddienst start na het openingsgebed.  

De kinderen worden dan opgehaald en 

luisteren in de pastorie naar een Bijbelverhaal 

en praten samen door over dit verhaal. Het 

verhaal is meestal gelijk aan wat we in de kerk 

lezen, zodat je hier thuis met je kinderen over 

kunt napraten. Net voor de communie komen 

de kinderen weer terug in de kerk.  

 

Familievieringen 

In het najaar hebben we hele gezellige vieringen gedaan met en 

voor kinderen op zaterdagavond. Dat pakken we nu weer op. Komen 

de kinderen ons weer helpen? Een mooi verhaal, een 

knutselactiviteit, een gedicht, een liedje. Samen even stilstaan en 

dankbaar zijn. Houd Insta in de gaten voor de aankondiging van de 

volgende viering. #JongKatholiekAmersfoort 

 

Presentatieviering communicantjes 

Op zondag 6 februari kunt u de kersverse communicantjes 

ontmoeten. Zij presenteren zich tijdens de viering. Zij zullen 15 mei 

hun communie doen.  

 

Vormsel 

De jongeren die hun vormsel doen, zijn al vanaf oktober 

aan het voorbereiden. U heeft ze misschien al ontmoet in 

de kerk? Vol enthousiasme verkochten ze zelfgemaakte 

kaarten, koekjes en armbandjes. Op zondag 13 februari 

doen zij hun Vormsel.  

 

 

 

 



5 

 

Wat is er te doen voor kinderen, jongeren en gezinnen?  

 

Januari en februari  

• Iedere zondag 09.00 uur Crèche en kinderwoorddienst 

• Zondag 6 februari                   Presentatie communicantjes 

• Zondag 13 februari              Vormselviering 

  

Maart  

• Elke zondag 09.00 uur Crèche en kinderwoorddienst 

  

Wil je meer weten? Volg ons op Facebook en Instagram 

#JongKatholiekAmersfoort 

 

Dag van het Jodendom 2022 
 

Kunst in het Jodendom en het Christendom 

 

Maandag 7 februari 2022 20.00 - 22.00 uur  

De bijeenkomst is via Zoom online te volgen. 

Inleider.: Gerard Raven, oud-conservator 

Flehite Museum Amersfoort. 

 

De avond beginnen we met een korte inleiding waarom de Dag van 

het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte 

video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021 “Plaats 

van samenkomst in kerk en synagoge”, omdat daar mooie 

aanknopingspunten liggen voor het thema van dit jaar “Kunst in 

Jodendom en Christendom”. 

Vervolgens zal Gerard Raven, oud-conservator van het Museum 

Flehite Amersfoort in zijn inleiding aandacht schenken aan de 

collectie zilveren voorwerpen die gebruikt werden en worden bij 

vieringen in de synagoge. Deze collectie wordt permanent 

geëxposeerd in Flehite en is recentelijk volledig gerestaureerd. 
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 In zijn inleiding zal Raven ook verbindingen maken met christelijke 

liturgische kunst- voorwerpen zoals die gebruikt worden bij vieringen 

binnen het Christendom. 

Na een korte pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De bijeenkomst is online via Zoom. De link wordt kort tevoren 

toegestuurd. 

 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

Bijdrage: € 5,00 

 

Wereldwijde synode 

 
Voor een synodale Kerk: gemeenschap, 

participatie en zending 

Zo luidt het thema van de volgende 

bisschoppensynode (dit is een vergadering 

van bisschoppen over heel de wereld) in 

2023. Paus Franciscus droomt immers van 

een ‘synodale Kerk’. Een Kerk die het 

evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’ (dat is de letterlijke 

betekenis van het woord synode). En hij wil iedereen meenemen en 

horen in deze droom. Daarom start de eerste fase van deze synode 

vandaag al. Elke gelovige, over de hele wereld, wordt opgeroepen 

om deze weg te bewandelen, te beginnen in het eigen bisdom. De 

paus moedigt ons aan om elkaar te beluisteren zonder 

vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog 

te gaan met de Kerk en de samenleving. Dit ‘samen op weg gaan’ is 

dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een 

opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met 

andere gelovigen, niet-gelovigen, en zeker ook met mensen in de 

marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen. 

 

 ‘Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van 

deze raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om 

dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop 

about:blank
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te doen opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, 

relaties te weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van 

elkaar te leren, en een positieve verbeelding te creëren die de 

geesten verlicht, harten verwarmt en handen sterkt.’ Paus 

Franciscus 

 

Synode in Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Ook in onze parochie willen we samen met jou deze weg 

bewandelen. Daarom vragen we jou om in gesprek te gaan met 

mensen en groepen die je kent, maar ook met diegenen die je 

minder goed kent. We willen je vragen om hun ervaringen rond 

‘samen als Kerk op weg gaan’ te beluisteren en hiervan een 

verslagje aan ons terug te koppelen. Al deze ervaringen worden 

samengevat in een synthesetekst die vervolgens, via de 

Nederlandse bisschoppenconferentie, aan Rome wordt bezorgd. 

Hoe kun je meedoen? 

 Zoek enkele mensen of een groep om in gesprek te gaan. 

Let hierbij ook op de aankondigingen van uw eigen locatie 

om te zien wat er al georganiseerd wordt, of overleg met 

iemand van het synodale team in uw gemeenschap. Denk bij 

het vormen van groepjes bijvoorbeeld aan mensen van een 

werkgroep waar je in zit, mensen die je kent uit de kerk, 

ouders van school. En houdt het klein, een man/vrouw of 4 is 

genoeg. Neem er een uurtje de tijd voor.  

 Gebruik het gebed tot de heilige Geest. 

 Spreek samen aan de hand van de voorgestelde vragen. Klik 

hier voor gesprekshandleiding met  uitleg of ga naar de 

contactpersoon voor de synode van jouw locatie.  

 Stuur je antwoorden vóór 20 maart naar 

synode@katholiekamersfoort.nl 

 

Vraag 1: Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan? 

Vraag 2: Welke vreugdes, welke moeilijkheden, welke inzichten 

hebben deze ervaringen losgemaakt?  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkatholiekamersfoort.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FGesprekshandeling-Synode-2022-OLVA.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:synode@katholiekamersfoort.nl
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Vraag 3: Wat zegt de Heilige Geest ons over Kerk zijn vandaag: 

waar zijn we op de goede weg, waar moeten we een andere richting 

inslaan, welke nieuwe stappen dienen zich aan? 

 

Het synodale team van parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Edith Vos (coördinatie), Jan van Adrichem, Cor Arends, Ad van Dijk, 

Nol Hameleers, Phil Jacobs, Ans Kruisselbrink, Rob van de 

Laantjes, Hans Ossendrijver, Tom Paffen, Dré Struyk, Irene Vriens, 

Marcella Walraven, Arie van de Wiel.   

 

Een expositie over wintertinten in de Pastorie 

van de St. Martinuskerk in Hoogland 

 

 
 

Van 1 februari tot 20 maart 2022 is in de Pastorie een bijzondere 

expositie ingericht. Zeven kunstenaars uit Hoogland en een 

kunstenaar uit Amersfoort laten werk zien in uitsluitend wintertinten. 

Er zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Op de sokkels en 

in de vitrine zien we glas, keramiek, brons en hoeden en sjaals 

gemaakt van vilt. Aan de wanden moderne schilderkunst, mixed-

media techniek in combinatie met textiel en collage werk op dibond. 

Op 20 maart, als de lente begint stopt deze “winterexpositie”. 

U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken. Wilt u daarbij 

rekening houden met de huidige corona-maatregelen? 

De Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828EB 

Hoogland. Telefoon: 033-4801223. De Pastorie is open van 

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot12:00 uur.  
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Er is dan een gastvrouw aanwezig, door op de koperen bel te 

drukken wordt u ontvangen. Buiten deze tijden graag op afspraak. 
 

Het verdwijnen van contant geld 

 

Binnen de kerk maken wij nog veel gebruik van contant (cash) geld. 

Het is een goed gebruik om geld bijeen te krijgen door het houden 

van collectes. Voordeel van een collecte met contant geld is een 

relatief snelle afhandeling.  

Maar ook als kerk hebben wij te maken met verschillende 

maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is dat het 

betalen en ontvangen van geld steeds meer digitaal wordt gedaan.  

Hiervoor zijn verschillende systemen, die worden gebruikt. De meest 

bekende is de PIN- betaling.  

Op dit moment wordt het gebruik van contant geld door onder meer 

de banken steeds meer ontmoedigd. De bankkosten van afstorten 

nemen toe. Maar ook de plaatsen waar kan worden afgestort, 

worden steeds beperkter. Op dit moment moeten wij muntgeld en 

papiergeld zelfs op twee verschillende plaatsen brengen, om het op 

onze bankrekening bijgeschreven te krijgen. 

Daarnaast speelt ook mee dat niet iedereen meer contant geld “op 

zak” heeft. En het aspect van veiligheid moet ook niet worden 

vergeten.  

Deze ontwikkelingen brengen ons ertoe om te bekijken of er ook 

voor de kerk goedkope, veilige, snelle en administratief eenvoudige 

systemen zijn.  

 

Mogelijke vervangende systemen van contant geld: 

1. Eigenlijk is er één heel goed systeem, dat aan alle vereisten 

voldoet: het gebruik van collectebonnen. We kennen dit systeem al 

heel lang, maar het wordt relatief weinig gebruikt. Waarschijnlijk 

omdat er in het verleden weinig publiciteit aan gegeven is. Hoe werkt 

dit systeem ?  U kan per mail (martinus.locatie@gmail.com)  

collectebonnen bestellen. Vergeet niet te benoemen welk aantal u 

wilt ontvangen en welke waarde u per bon nodig heeft. De 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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aankoopsom kunt u overmaken naar de RABObank 

rekeningnummer NL36RABO0123000742 ten name van OLVA 

inzake Martinus. Vergeet niet in de omschrijving te benoemen het 

woord “collectebonnen”. Deze zijn er met verschillende waarden 

(1,25 euro, 2,50 euro en 5 euro). De bonnen kunt u, naar eigen 

inzicht, bij een collecte in de kerk op de schaal deponeren. Door de 

kerk wordt de waarde van de bon bij de opbrengst van een 

betreffende collecte meegeteld.  

Voordelen zijn: 

- U kunt met de bankafschrijving  van de aankoop van de 

collectebonnen de aankoopsom belastingtechnisch optellen 

bij door u gedane giften. Afhankelijk van uw inkomen en de 

hoogte van gedane giften, kan dit tot behoorlijke besparing 

leiden op de door u te betalen belasting.  

- Voor de kerk leidt dit tot minimale bankkosten 

- De deponering van een collectebon op de schaal gaat snel.  

2. PIN- betalingen. Dit systeem is in het kerkgebouw niet bruikbaar. 

De bankkosten zijn hoog. Maar vooral de afhandelingsduur per 

persoon duurt te lang.  

 
3. Het gebruik van QR- codes met de mobiele telefoon.  

Bij dit systeem maakt u gebruik van een app op uw telefoon: de QR -

scanner. U dient dan wel de app eenmalig gedownload te hebben. 

Open deze app en richt deze op de QR- code van de kerk. Dan 

verschijnt het betaalverzoek op uw scherm en kunt u een bedrag 

invullen.  

Het is dus wel nodig om uw mobiele telefoon “op zak” te hebben.  

 

Voordelen zijn: 

 

- Voor de kerk relatief lage bankkosten 

- Met de afschrijving op uw bankafschrift, afhankelijk van uw 

inkomen en hoogte van overige giften, deze gift meetellen als 

aftrekpost in uw belasting aangifte.  
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- De benodigde tijd is langer dan bij het gebruik van contant 

geld. Wij willen gaan onderzoeken of de benodigde tijdsduur 

acceptabel is.  

 

U kunt thuis al oefenen met de QR- code als betaalmiddel. De code 

treft u hieronder aan. In de kerk zullen wij onderstaande QR- code 

neerleggen. U kunt dan uw overmaking uitvoeren door deze QR- 

code te scannen. 

 
 

Het is een spannende tijd hoe wij als kerk in de toekomst het 

contante geld kunnen vervangen door andere systemen. Maar 

zonder het uit te proberen, hebben wij onvoldoende kennis om een 

besluit te nemen. We hopen dat u meedoet aan de testfase.  

 

 

OVERLEDEN 

Op 31 januari j.l. is op 72- jarige leeftijd overleden mevrouw 

Johanna, Willemijntje, Theresia ( Joke ) Korndewal - Kok. 

Haar uitvaart  vindt plaats op vrijdag 4 februari om 13.00 uur in de 

Martinuskerk. 

Hierna volgt de begrafenis op ons kerkhof  De Langenoord. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 6 februari 2022 

Jaargedachtenis: 

Wim Boersen; 

Richarda Hilhorst - Kuijer. 

Intentie: 

Doortje Brouwer namens de Sacramentsvereniging 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerardus Hilhorst; 

Jopie Hoogland - Kok; 

Kees Kuijer namens de Sacramentsvereniging; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Jeroen van Ophoven; 

Jan Tolboom namens de Sacramentsvereniging; 

Joop en Ali Tondeur; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 

Zondag 13 februari 2022 

Jaargedachtenis: 

Henk Zwanenburg. 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 

Piet Hilhorst (Zevenhuizen); 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk  

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 
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KOMENDE VIERINGEN: 
 
Week 6     vervolg week 7 
Zondag 6 februari om 09.00u  

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Prestentatie EH-

Communicanten. 

 

Donderdag 10 februari 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

Zaterdag 12 februari om 

09.30u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoraal werkster 

E. Vos; 

Viering van Vergeving 

(Vormsel) 

 

week 7 

 

Zondag 13 februari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Mgr. W. Eijk; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

 

Zondag 13 februari om 12.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Mgr. W. Eijk en 

Pastoraal werkster E. Vos; 

Zang: GospelKids; 

Vormselviering.  

Donderdag 17 februari 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 

Vrijdag 18 februari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

 

week 8 

Zondag 20 februari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Zondag 20 februari om 11.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Doopviering. 

 

Donderdag 24 februari om 

09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 26 februari om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 
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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 20 februari 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 17 februari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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