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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
         Nr 6  20 maart tot en met 2 april 2022 

 
 

Correctie: In het vorige Martinusbericht staat dat op 20 maart een 

Eucharistieviering is met een doopviering en aansluitend Eerst 

Heilige Communie. Dit is niet correct. Op 20 maart worden de 

kinderen gedoopt die hun Eerste Heilige Communie gaan doen op 

zondag 15 mei, maar nog niet gedoopt zijn.  

 
MEDEDELINGEN 
 

Een nieuwe Sint Martinus banier in de 

vlaggenmast 
 

 

Sinds afgelopen maandag 7 maart heeft de toren van de Sint- 

Martinuskerk gezelschap van een mooie banier. Een aantal 



2 

 

vrijwilligers heeft dit in gang gezet en Van Barneveld Digitaal heeft 

het ontwerp gemaakt. Nu wappert deze dagelijks in top in de 

vlaggenmast en heet iedereen welkom! 

In het filmpje is te zien hoe deze met gezellige muziekklanken 

wappert. Ga naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=u2fQ5bO7Odk&t=8s 

Steun Oekraïne in gebed 

 

Op woensdag 16 maart bezochten mensen de Sint Martinuskerk voor 

bezinning of om in stilte te bidden voor Oekraïne. Bidden dat de 

ongekende wreedheden tegen de inwoners stopt. Maar ook voor een 

goede afloop en een snelle hereniging. 

Ook op woensdag 23 en 30 maart is de Sint Martinuskerk te 

Hoogland open van 15.00 uur tot 19.00 uur. 

 

Komt u ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent u (Oekraïense) mensen bij u in de buurt, informeer ze over deze 

mogelijkheid. Kent u Oekraïense mensen of mensen, die de 

Oekraïense taal spreken, en die willen helpen, geef hun naam (en 

andere gegevens) door aan wim@meeuwessen.com 

 

http://www.vanbarnevelddigitaal.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=u2fQ5bO7Odk&t=8s
mailto:wim@meeuwessen.com
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Van twee trouwe kerkgangers heeft de geloofsgemeenschap twee 

bijbels voor volwassenen en een jeugdbijbel in de Oekraïense taal 

gekregen. Wat een fantastische gift! Voor veel mensen biedt de bijbel 

hoop, troost en kracht. Deze bijbels zullen beschikbaar zijn tijdens de 

openstelling, maar liggen ook in de leeskamer van De Pastorie. De 

Leeskamer is, zoals u waarschijnlijk zult weten, iedere ochtend van 

09.00 tot 12.00 uur open, waar mensen worden ontvangen door onze 

gastvrouwen. 

Gedurende die tijd, op donderdagochtend van 09.00 tot 09.45 is de 

Lauden, is het ook mogelijk om De Kapel te bezoeken voor bezinning 

en/of gebed. 

U bent altijd welkom! 

 

Ervaringen gebruik pastorie 

In het carnavalsweekend van 2022 werd een echte 

carnavalsfietstocht georganiseerd door C.S. Eemschuumers. Eén 

van de locaties waar een stop werd georganiseerd, was de pastorie. 

Ellen de Ridder schreef haar ervaringen op en lees ze hieronder.. 

Via Raadslid Tom van den Hoven begreep ik dat ‘mijn locatie’ voor 

de fietspuzzeltocht de kerktuin/pastorie zou zijn. Daarom hebben we 

1,5 week van tevoren een afspraak gemaakt met Ad van Dijk. Na 

een warm welkom met een kopje koffie namen we de plannen en de 

mogelijkheden door. Totaal verrast waren we dat de mogelijkheden 

eindeloos waren. Er was allerlei materiaal al in de Pastorie 

aanwezig, zoals verlengsnoeren, picknicktafels, partytent,  , 

prullenbakken, etc. Alle materialen konden we zo gebruiken. Wat 

een goede gastvrijheid! 

We hebben afgesproken dat ik de sleutel de vrijdag van tevoren kon 

komen ophalen en na afloop weer kon terugbrengen. Ideaal. 

Het verliep allemaal vlekkeloos en de locatie was perfect. De 

deelnemers vermaakten zich aan de picknicktafels op het terras en 

wij waren van alle gemakken voorzien. Na afloop van het evenement 

was het ook geen probleem om nog wat materialen en afval een dag 
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te laten staan. De volgende dag hebben we de laatste dingen netjes 

opgeruimd en de sleutel weer ingeleverd. 

Het was enorm fijn dat er zoveel materiaal voor ons beschikbaar 

was en beschikbaar werd gesteld. Het feit dat we tijdelijk de sleutel 

mochten gebruiken was ook heel fijn; dit gaf ons vrijheid om spullen 

te brengen en op te halen op de momenten dat het ons uitkwam. Het 

contact met Ad verliep ook prettig. Nadat we elkaar gezien hadden 

op de Pastorie, hebben we daarna via de telefoon en app contact 

gehad en dit verliep prima. 

Ik denk dat wij voor het eieren bakken ons geen betere locatie 

hebben kunnen wensen en ik denk dat dit voor Hoogland ook de 

Pastorie op de kaart heeft gezet als geschikte locatie voor 

evenementen. Ik verwacht namelijk dat nog niet veel Hooglanders 

op de hoogte waren van de mogelijkheden op deze locatie. 

Huur van De Pastorie 

Wil je meer weten over de verhuur mogelijkheden van de pastorie? 

Lees op onze site: https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/  meer over 

onze de mogelijkheden en wat wij bieden. 

Werkzaamheden in Kerklaan en Engweg 

 

De huidige riolering wordt opgewaardeerd naar een gescheiden 

rioolstelsel, met een extra rioolbuis voor het schone regenwater. Dit 

zorgt voor minder overlast bij hevige regenbuien. Ook hoeft hierdoor 

schoon water niet naar de rioolzuivering maar wordt dit afgevoerd 

naar oppervlakte water in de wijk. Daarnaast wordt de straat opnieuw 

ingericht. 

 

Planning 

Hieronder de werkvolgorde met bijbehorende data: 

1. Berkenlaan/Kerklaan vanaf 21 maart t/m 6 mei 

2. Oude Kerklaan/Engweg vanaf 1 april t/m 13 mei 

https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/
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3. Berkenlaan/Zevenhuizerstraat vanaf 12 april t/m 25 mei 

 

Gevolgen 

In de gehele periode van 21 maart t/m 25 mei zal het aantal 

parkeerplaatsen minder zijn. In de 2e periode zal het ook niet mogelijk 

zijn om te parkeren op de gebruikelijke plekken voor het kerkplein. De 

verwachting is dat begin mei parkeren wel mogelijk is in het weekend. 

Later wordt er opnieuw bestraat. Kerkplein zal bereikbaar blijven voor 

nood- en hulpdiensten en voor rouwauto bij uitvaart. 

 

De Locatieraad 

 
ACTIVITEITEN 
 

Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment  

voor Nederlandse R.-K. Kerk 

Op 4 maart j.l. heeft paus Franciscus 

bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige 

Titus Brandsma heilig verklaard zal 

worden. De Nederlandse bisschoppen 

reageren verheugd op dit nieuws.  De 

Nederlandse kerkprovincie zal met drie 

afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij 

de plechtigheid in Rome, in de personen 

van kardinaal Wim Eijk, mgr. Gerard de 

Korte en Mgr. Ron van den Hout.  

 

 

 

Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma in Rome  
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De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt op zondag 15 

mei heilig verklaard. Het Huis voor de Pelgrim biedt in 

samenwerking met de bisdommen van ’s-Hertogenbosch en 

Groningen-Leeuwarden twee reismogelijkheden naar Rome aan 

voor iedereen die de plechtigheid wil bijwonen:  

 Vrijdag 13 t/m maandag 16 mei  

 Zaterdag 14 t/m dinsdag 17 mei   

Rome is een prachtige stad en daar een viering met paus 

Franciscus kunnen bijwonen, is helemaal bijzonder. Zeker als het 

voor het eerst in vijftien jaar is dat er weer een Nederlander heilig 

wordt verklaard. Die eer valt pater Titus Brandsma O.Carm. te beurt, 

die tachtig jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 

concentratiekamp Dachau werd vermoord. Op zondag 15 mei zal 

paus Franciscus zijn heiligverklaring uitspreken. En u kunt daarbij 

zijn.   

Wie kan deelnemen?  

Deze reis naar de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome staat 

open voor alle belangstellenden uit heel Nederland. Gezien het 

programma waarin veel gelopen wordt, wordt van deelnemers 

verwacht dat ze een goede conditie hebben (meer dan één uur in 

een normaal tempo zelfstandig kunnen lopen, geen moeite hebben 

met traplopen, etc.)  

 

Vanwege de korte voorbereidingstijd is er maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Aarzel dus niet lang en meld u snel aan via  

 

Heiligverklaring Titus Brandsma (huisvoordepelgrim.nl) 

 

Een lezing over Titus Brandsma?? 

https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma#rome1
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma#rome2
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
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In de vroege ochtend van donderdag 12 maart 1942 werd de celdeur 

van Titus Brandsma geopend en hoorde hij zeggen: ‘Im Auftrag des 

hoheren Befehlhabers der Sicherheitspolizei und des 

Sicherheitsdienstes muss ich Sie, Herr Professor Doktor Brandsma, 

einladen sofort mit zu kommen. Wir fahren nach Amersfoort. Der 

Wagen steht bereits vor’.  

Titus Brandsma werd samen met ruim 100 andere gevangenen, 

waaronder een aantal gearresteerde OD’ers, vanuit Scheveningen 

naar het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort overgebracht. 

Het transport ging per geblindeerde auto’s met kappen van zeildoek 

en constant op volle vaart naar Amersfoort onderweg. Daar reed de 

colonne al om 09.00 uur door de poort heen het kamp binnen. 

Vanaf dat moment werd hij inwoner van onze stad tot 6 mei 1942. 

 

De vraag is wat heeft deze periode voor hem betekent en gedaan. 

Daarover willen we een lezing organiseren en graag vernemen we 

van u als lezer of daar belangstelling voor is en of u daar aanwezig 

bij wilt zijn. Stuur voor 26 maart een reactie naar  

Gerard01@planet.nl 

The Crucifixion van John Stainer door 

Projectkoor Brandpunt 
 

Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert 

het Projectkoor Brandpunt het passie-oratorium The Crucifixion van 

John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Het concert begint 

om 16.15 uur. 

Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van 

Gethsemané naar Golgotha en de kruisiging van Jezus. Deze 

gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan 

ook een inspirerende aanloop naar de Stille Week.  

 

mailto:Gerard01@planet.nl
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Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee. 

Medewerking wordt verleend door John van Halteren (tenor), Peter 

Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica 

ensemble. Zij zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een 

prachtige vertolking. Het geheel staat onder leiding van Marijke van 

Leerzem. 

Entreekaarten zijn online te verkrijgen via 

www.Projectkoorbrandpunt.nl.  

 

Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open 

vanaf 15.30 uur. 

De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders 

€ 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis. 

 

Armeniëreis wordt Jordaniëreis! 

 

Al bijna twee jaar zijn Edith en Josephine bezig met het 

voorbereiden van een Armeniëreis. Het is helaas ook nu niet 

verstandig om zo ver te reizen. Daarom is de reis nu definitief 

geannuleerd. 

We zochten naar een alternatief, en dat werd gevonden in Jordanië. 

Een aantal deelnemers reageerden positief, maar er zijn ook 

http://www.projectkoorbrandpunt.nl/
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deelnemers die echt alleen naar Armenië wilden. Daarom stellen we 

de Jordaniëreis weer open voor iedereen. Want zo’n reis is alleen 

betaalbaar met een redelijk aantal mensen. Dus als Jordanië met 

zijn bijzondere historie ook nog op uw verlanglijstje staat, en u zin 

heeft in een gezellige reis met Josephine en Edith, meld u dan snel 

aan voor meer informatie. De reis vertrekt bij voldoende deelnemers, 

en alleen als het binnen de coronamaatregelen kan, op 31 mei a.s. 

Informatie? Neem contact op met Edith Vos, edithvos@kpnmail.nl 

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
     
DOOPVIERING  
 
Op 3 april wordt door Pastoor M. Meneses om 11.00 uur in de Sint 

Martinuskerk de volgende kinderen gedoopt: 

- Fleur Paulina Caroline Maria de Muinck Keizer 

- Dave Frederikus Hermanus Duijnmayer 

- Thomas Andres Daantje 

- Benjamin Noah Daantje 

 

 

mailto:edithvos@kpnmail.nl
http://zindex033.nl/
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OVERLEDEN 
 

Op 96- jarige leeftijd is op 9 maart overleden de heer Gerardus 

Antonius (Gerard) Pommer. 

Zijn uitvaart was woensdag 16 maart in de Sint Martinuskerk. 

Aansluitend heeft de begrafenis op ons kerkhof plaatsgevonden. 

 
Op 13 maart is op 94- jarige leeftijd overleden mevrouw Geertruida 

Anna (Truus) van Hamersveld - van den Akker. 

Haar uitvaart heeft plaats gevonden op zaterdag 19 maart in de 

Martinuskerk. Aansluitend volgde de begrafenis op ons kerkhof. 

 

Op 13 maart is op 58- jarige leeftijd overleden de heer Lucas Maria 

van Overbeek. 

De uitvaart was op vrijdag 18 maart in de Martinuskerk. De crematie 

heeft op Rusthof plaatsgevonden. 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 

Zondag 20 maart 2022 
Jaargedachtenis: 

Geurt Botterblom en Gijs Smink; 
Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - 
van de Grootevheen. 
 
 
Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 
Eggenkamp - van den Tweel: 
Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 
Kees Kuijer; 
Joannes van Middelaar 
Jan Smink; 
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 
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Zondag 27 maart 2022 
Jaargedachtenis: 
Wim Hartman; 

Wim Kuijer. 
 
Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  
Ouders van de Grootevheen - de Groot en Dinie; 
Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk 
Jan Tolboom; 
Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon 
Smink; 
Kees Voorburg 
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 12    vervolg week 13 
  

Zondag 20 maart om 09.00u  
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Parochiekoor 
Hoogland; 
3e zondag 40-dagentijd. 
 
Zondag 20 maart om 13.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Doopviering. 
 
Donderdag 24 maart om 
09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 
Hoogenboom. 
 
Zaterdag 26 maart om 

Donderdag 31 maart om 
09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 
Hoogenboom. 
 
Vrijdag 1 april om 09.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Vrijdagmorgenviering. 
 
week 14 
 
Zondag 3 april om 09.00u 
Eucharistieviering: 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
5e zondag 40-dagentijd. 
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19.00u 
Gebedsviering: 
Voorganger: Diaken F. 
Sieraal; 
Eucharistische Aanbidding. 
week 13 
 
Zondag 27 maart om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
4e zondag 40-dagentijd 
(Laetare) 

 
Zondag 3 april om 11.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Doopviering. 
 
 
Donderdag 7 april om 
09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 
Hoogenboom. 

 

 

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 3 april 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 31 maart 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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