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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
    Nr  4   20 februari tot en met 5 maart 2022 

 

 

 
 

Nog even geduld… 
 

De aangekondigde versoepelingen en zelfs het opheffen van alle 

maatregelen op 25 februari worden door velen gevoeld als een 

bevrijding. Voor anderen gaat het misschien net iets te snel, het aantal 

besmettingen is nog hoog en welk effect heeft het loslaten van alle 

maatregelen? De komende periode is het misschien nog belangrijker 

dan eerder om rekening met elkaar te houden. Juist doordat niet 

iedereen er al klaar voor is. 

Het bisdom heeft een bericht gepubliceerd (www.rkkerk.nl) , daarin staat 

dat wat er vanaf 25 februari geen verplichtingen meer zijn voor: 

 

 

http://www.rkkerk.nl/
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 1,5 meter afstand (maar mag uiteraard nog wel); 

 het dragen van een mondkapje (maar mag uiteraard nog wel). 

Komende weekend blijft alles nog bij het oude. Volgende week komt het 

bisdom nog met meer informatie. 

Wij hebben ook een aantal gevolgen op een rijtje gezet, die vanaf 25 

februari gelden: 

 desinfecteren van de handen houden we voorlopig nog even 

aan; 

 hoesten en niezen in de elleboog ook; 

 en we blijven thuis bij klachten; 

 reserveren/aanmelden is niet meer noodzakelijk; 

 er is geen beperking meer voor het aantal mensen bij een 

viering; 

 koren mogen weer met zijn allen zingen; 

 we kunnen weer koffie/thee drinken na de viering; 

 houden van collecte en uitreiken van communie weer op de 

normale manier; 

 u kunt weer veilig de expositie in De Pastorie gaan bekijken. 

Daarmee verwachten wij dat dit het laatste Martinusbericht is, waarin we 

iets moeten schrijven over coronamaatregelen en hopen dat we een 

onwerkelijke en bizarre periode na twee jaar kunnen afsluiten. 

We danken iedereen, die het ondanks de beperkingen toch mogelijk 

hebben gemaakt om de vieringen te houden en ook dank aan de 

anderen, die de noodzakelijke activiteiten toch hebben uitgevoerd. 

We kunnen genieten met voorzichtigheid van het naderende “oude” 

normaal. 

Wat fijn dat we u weer kunnen verwelkomen. 

Een lekker vollere kerk. Weer leuke activiteiten organiseren. 

Oh, wat kijken we uit dat we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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Digitale vastenkalender 

 

Timmer je mee aan de 

weg 
Over het synodaal proces 

   
 

 

 

Dit jaar gaat de digitale Vastenkalender in onze parochie over het 

Synodaal Proces. Gedurende onze voorbereiding op Pasen stellen 

we onszelf iedere dag een vraag uit de lange lijst van vragen die we 

vanuit Rome toegestuurd kregen. Allemaal vragen die over onze 

toekomst gaan en over hoe wij die voor ons zien voor het derde 

millennium.  De vragen worden voorzien van achtergronden en er is 

ruimte om te reageren. De reacties worden verzameld en zullen 

verwerkt worden in het antwoord van de parochie aan het bisdom.  

Wil je ook elke dag een mailtje in je mailbox ontvangen en mee 

denken en praten en luisteren? Geef je dan op. 

Sarot@marthamaria.nl 

 

Lezing door weerman Arie Verrips 

op donderdag 24 februari 20.00 uur 

 

Op donderdagavond 24 februari a.s. om 20.00 uur wordt een 

lezing georganiseerd over ons klimaat in de pastorie van de 

geloofsgemeenschap Sint Martinus . We hebben hiervoor Arie 

Verrips uitgenodigd. Hij is 16 jaar lang weerman geweest bij RTV 

Utrecht. Dit is. Hij gaat dan een spreekbeurt houden over de relatie 

tussen de schepping en onze aarde. Aan de vooravond van deze 

lezing spraken we hem. 

 

 

mailto:Sarot@marthamaria.nl


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio M Utrecht 

Vorig jaar heeft hij afscheid genomen van deze regionale omroep. 

Van 2005 tot 2009 was hij dagelijks op tv te zien met het weerpraatje 

in U-Vandaag. Na het afscheid op tv hoorden luisteraars van Radio 

M Utrecht hem nog altijd zes keer per dag op radio.  

Deze carrière is begonnen na een periode dat hij op de grote vaart 

zat en zich aansloot bij een vereniging van weeramateurs. In deze 

periode vormde hij zich steeds meer en werd hij daardoor ook wat 

bekender. Hij ging een weerpraatje maken voor een lokale omroep 

en ook ging hij lezingen geven. Daardoor kwam hij steeds meer in 

beeld. 

 

“We kunnen hier een waterhoogte van max. 2 meter behappen” 

Hij gaat u meenemen in de discussie: Wordt het het einde van de 

mensheid? In het verleden hadden we de zondvloed die is geweest, 

maar vermoedelijk op een andere manier dan in de bijbel staat, 

althans zo blijkt uit onderzoeken. Krijgen we weer een zondvloed? 

Hoe hoog kan het zeewater stijgen en hoe warm zou de aarde 

kunnen worden? Wat zijn de gevolgen voor o.a. economie en 

voedselvoorziening, gevolgen als milieurampen en 

klimaatvluchtelingen. 

 Is het de wil van God, straf? De mens gaat verkeerd met de aarde 

om. Ook in het verleden zijn er grote rampen geweest. Het zou zo 
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zijn dat deze aarde er zelf ten onder aan kan gaan, al  zullen wij dit 

hopelijk niet mee maken. Dit zou mede kunnen gebeuren door 

stijging van de zeespiegel. “We kunnen hier volgens deskundigen 

een waterhoogte van maximaal ongeveer 2, misschien net nog 3 

meter behappen” 

Waterstijging geeft hier dus heel veel technische problemen. Maar 

ook onze grond gaat verzilten en de waterstand in de rivieren wordt 

hoger. Als er vanwege het klimaat veel voedselschaarste ontstaat, 

zou dat kunnen leiden tot voedseloorlogen. 

Op donderdag 24 februari a.s. zult u nog meer spannende verhalen 

over ons klimaat horen. Het wordt geen bla, bla, bla, bla zoals Greta 

Thunberg dat bekritiseerde aan de wereldleiders van de afgelopen 

klimaatconferentie. De avond begint om 20:00 uur. Er zal vooraf een 

coronacheck gedaan worden. Na afloop vragen we u om een 

vrijwillige bijdrage. 

 

U kunt het hele artikel lezen op  

https://katholiekamersfoort.nl/2022/02/06/arie-verrips-van-stuurman-

naar-weerman/ 

 

Wat betekenen de coronamaatregelen in onze 

samenleving? Donderdag 24 februari 20.00 uur 

 

In gesprek met Mauricio Meneses.  

Wanneer: 24 februari om 20.00 uur.  

Waar: via Zoom.  

U ontvangt na aanmelding kort van te voren een link om deel te 

nemen.  

Opgave: secretariaatscc@gmail.com  

Organisatie:  

in samenwerking met de 

parochies Martha en Maria 

en Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort. 

 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/02/06/arie-verrips-van-stuurman-naar-weerman/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/02/06/arie-verrips-van-stuurman-naar-weerman/
mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Met de slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ 

deden de coronamaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, 

1,5 meter afstand houden en geen handen schudden, intrede in 

onze samenleving. Maar wat is de betekenis van ‘samen’ als de 

maatregelen in de praktijk vooral neerkomen op afstand houden van 

elkaar? Het mondkapje verbergt ons gezicht, door het afstand 

houden worden we op onszelf teruggeworpen, en hoe veilig voelt het 

om begroet te worden met een elleboog of vuist (‘boks’)? Waar is de 

menselijke maat met het invoeren van de QR code? Verlaten we ons 

nu helemaal op de techniek? Hoe gaan we om met de nieuwe 

tweedeling als gevolg van het vaccinatieprogramma? Kortom: wat 

betekenen de coronamaatregelen in onze samenleving? Deze vraag 

gaan we bespreken met Mauricio Meneses. Mauricio, geboren in 

Columbia (1984 ), studeerde filosofie en theologie in Bogota en 

werkt sinds 2014 in Nederland. Hij is thans priester in de parochies 

Martha en Maria (Baarn e.o.) en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 

 

Søren Kierkegaard: Radicaal kiezen voor een 

persoonlijk geloof. Zaterdag 26 februari 

In de serie Bezield en bezielend  

 

Datum: Zaterdag 26 februari  

Tijd: van 10.30 tot 12.30 uur  

Inleider: Jos Huls  

Bijdrage: € 5,00  

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31  

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

De Deense filosoof Søren 

Kierkegaard (1813 –1855) 

was een protestants 

theoloog en cultuurcriticus. 

Hij wordt gezien als de 

wegbereider, ja, eerste vertegenwoordiger van het 20e eeuwse 

existentialisme (bijvoorbeeld Sartre, Camus, Heidegger). 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Kierkegaard benadrukt het belang van 

persoonlijke keuzes en betrokkenheid. 

Hij zette zich af tegen elke dogmatiek 

en tegen de kerk als instituut, en ging 

voortdurend in discussie met het 

gevestigde gezag in zijn tijd. 

Kierkegaard propageerde een 

persoonlijke ethiek en geloof. Een 

voorbeeld: de bijbel lezen betekent 

volgens hem: “in alles wat je leest 

voortdurend tegen jezelf zeggen: ik ben 

het tegen wie gesproken wordt, en over 

wie gesproken wordt.” Over de inleider: 

Jos Huls is gepromoveerd theoloog, 

karmeliet, woonachtig in woongemeenschap Ad Montem op 

Schiermonnikoog, eerder werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut 

en gaf wereldwijd cursussen in mystiek.  

 

Boekenmarkt bij inloophuis De Ontmoeting 
zaterdag 5 maart 

 
Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 5 maart van 10.00 

tot 14.00 uur weer een tweedehands- boekenmarkt gehouden. 

De ruimte staat dan weer vol met een keur van boeken in allerlei 

categorieën, waaronder (streek)romans, thrillers, literatuur, maar ook 

kinderboeken en boeken over Amersfoort en omgeving. 

En dat alles voor schappelijke prijzen. Er zijn sinds december weer 

veel boeken binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is 

bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van het inloophuis. 

Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2 op de 

hoek van de Laan naar Emiclaer. 

Er wordt rekening gehouden met Coronamaatregelen en er wordt 

gevraagd om binnen een mondkapje te dragen.   
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Neem fietsaccu mee naar winkel of kerk 

Recentelijk heeft een aantal parochianen helaas moeten constateren 

dat hun fietsaccu gestolen was. Dit gebeurde op de afgelopen 1e 

Kerstdag en zeer recent nu ook in de rest van Hoogland. 

 

Het Politieadvies 

De politie adviseert u om de fietsaccu mee te nemen tijdens het 

winkelen of een kerkdienst, ook al is die aan de zware kant. De prijs 

van een nieuw exemplaar bedraagt enkele honderden euro’s en is 

exclusief eventuele schade aan de fiets. De geloofsgemeenschap 

Sint Martinus sluit bij aanvang van een viering altijd het linker hek. 

Het rechter hek kunnen we niet sluiten, want hulpdiensten moeten te 

allen tijde zo snel mogelijk bij ons kunnen komen. Het advies is om 

de elektrische fiets zoveel mogelijk aan de linkerkant van de kerk te 

zetten (geel omcirkeld). 

 

 

Doe aangifte 

Verder geven we het advies om te allen tijde aangifte te doen bij de 

politie. Lees op de site: van de politie: https://www.politie.nl/aangifte-

of-melding-doen#link-diefstal-zakkenrollerij-of-inbraak hoe u dat 

digitaal moet doen. Een persoonlijk aangifte kan alleen als er sprake 

is van een bekende dader. Bel dan 0900 – 8844. Heeft u iemand op 

heterdaad betrapt bel dan 112! 

Met vriendelijke groeten, 

Gerard Hilhorst 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-diefstal-zakkenrollerij-of-inbraak
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-diefstal-zakkenrollerij-of-inbraak
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Nog meezingen met musical KAÏN? 
 

Met de versoepelingen van 

maatregelen is het proces van 

de musical in februari weer op 

gang gekomen.. De 

uitvoeringen zijn nu gepland in 

de eerste twee weekenden van 

oktober en de locatie voor 

uitvoering wordt het 

Icoontheater in Vathorst. 

Door de gewijzigde planning is 

er genoeg tijd om de musical 

goed voor te bereiden. 

Daardoor is er nu nog eenmalig gelegenheid voor enthousiaste 

mensen die mee willen zingen in het musicalkoor om in te stromen. 

Versterking van de mannenpartijen is zonder meer welkom. De 

repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in 

Het Brandpunt.  

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website 

www.musicalkain.nl voor meer informatie. Als je mee wilt doen, geef 

je dan vóór 1 maart op via info@musicalkain.nl. Graag tot Kaïn!  

Productieteam musical Kaïn 

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
DOOPVIERING  
Zondag 20 februari om 11.00 uur worden Jessy Linn Struijk en Djim 

Willem Struijk in de St. Martinuskerk gedoopt. 

 
 
 
 
 
 

http://www.musicalkain.nl/
mailto:info@musicalkain.nl
http://zindex033.nl/
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OVERLEDEN 
Op 11 februari is op 96- jarige leeftijd overleden mevrouw Juul 

Noordman – de Jong. Haar uitvaart was 18 februari in de Sint 

Ansfriduskerk en de begrafenis was hierna op de Utrechtseweg. 

  

IN MEMORIAM 
 

In liefdevolle herinnering aan Joke Korndewal-Kok 
 

Joke werd geboren op 26 maart 1949 

in Amersfoort. Haar moeder was al 46 

jaar toen zij als laatste van de 4 

kinderen ter wereld kwam. Op 15 

jarige leeftijd leerde zij op de 

dansschool Alfons kennen met wie zij 

op 11 maart 1971 in het huwelijk trad. 

Zij kregen 2 kinderen: Robert en Berry, 

 

Joke is veel te vroeg overleden en 

heeft tot het allerlaatste moment 

dapper gestreden, waarbij ze nooit 

klaagde, positief bleef en grapjes bleef 

maken. Dat ze te vroeg is overleden 

betekent niet dat ze geen mooi, vol en 

rijk leven heeft gehad. Joke was een warme, lieve vrouw met veel 

empathie. Ze was heel zorgzaam en maakte zich meer zorgen om 

anderen dan om zichzelf. Ze heeft veel voor anderen gedaan en 

betekend; zo heeft ze o.a. de jongerengroep van de Sint 

Henricuskerk begeleid, teken en schilderlessen aan jongeren 

gegeven, zich ingezet voor allerlei activiteiten op de basisschool en 

zich jarenlang ingezet in het bestuur van de Judovereniging 

Hoogland. 

Ze hield van dansen, wandelen en tuinieren en was ook heel creatief 

– ze speelde orgel – maakte quilts – maakte poppen – bewerkte 

tegeltjes, emmers, dakpannen etc. en met haar schilderwerk stond 
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ze op kunstmarkten en hield ze tentoonstellingen. Ze zette het hele 

huis vol met beeldjes van feeën, elfjes, engeltjes etc. en stak graag 

kaarsjes aan – ze was ook gek op lantaarntjes waar ze allerlei 

tafereeltjes in maakte. 

Overal waar ze kwam bracht ze vrolijkheid en gezelligheid en wist ze 

mensen op te beuren als ze in de put zaten of ziek waren. Haar 

vrolijkheid, humor en haar schaterlach zullen we heel erg missen. 

 

Alfons, Robert en Berry 

 

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.  

In het vorige Martinusbericht hebben we al uitgelegd dat het betalen 

en ontvangen van geld steeds meer digitaal wordt gedaan en 

wenselijk is.  Deze ontwikkelingen brengen ons ertoe om te bekijken 

of er ook voor de kerk goedkope, veilige, snelle en administratief 

eenvoudige systemen zijn. We hebben mogelijkheden ter 

vervanging van contant geld genoemd, maar in het “papieren Mb” 

was de informatie nog niet volledig. Daarom volgt hieronder nog 

eens de volledige informatie over de mogelijkheden voor vervanging 

van contant geld. 

 

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 

aankoopsom kunt u overmaken naar de RABObank 

rekeningnummer NL36RABO0123000742 ten name van OLVA 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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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.  

- De benodigde tijd is langer dan bij het gebruik van contant 

geld. Wij willen gaan onderzoeken of de benodigde tijdsduur 

acceptabel is.  
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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.  

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 

Zondag 20 februari 2022 
Jaargedachtenis 

Wies Dekkers - Payens; 
Gerard en Erwin Kok; 
Mw van Straalen-Strijbos 
Bennie Teuiten. 
 
Intentie: 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 
Ouders van de Grootevheen - van Wijnbergen, Piet en 
Richard; 
Ouders van den Hengel - Hilhorst en overleden familieleden; 
Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 
Kees Kuijer; 
Richard Noortman en familie; 
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Jan Smink; 
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 
 

Zondag 27 februari 2022 
Jaargedachtenis: 

Karel Kok. 
 
Misintentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 
Eggenkamp - van den Tweel: 
Ouders van de Grootevheen - de Groot en Dinie; 
Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk 
Jan Tolboom; 
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 8    week 9 vervolg 
  
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 

Woensdag 2 maart om 19.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
Aswoensdag. 
 

Donderdag 3 maart om 09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 
Vrijdag 4 maart om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Vrijdagmorgenviering. 
 
week 10 
 
Zondag 6 maart om 09.00u 
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19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding.  
week 9 
 
Zondag 27 februari om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Zang: Gemengd Koor H. Kruis. 
 

 
 

Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
1e Zondag 40-dagentijd. 
Donderdag 10 maart om 

09.00u 

Lauden olv Theo Hoogenboom. 

 
Zaterdag 12 maart om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep Anders 
Vieren; 
Zang: Taizékoor. 

 

 
 

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 zondag 6 maart 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 3 maart 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/

