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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
            Nr 7       3 tot en met 16 april 2022 

 
!  Vele handen maken licht werk. Zie pagina 2 
 

Goede Vrijdag 15 april 

 
Kruisweg 

Soms draagt iemand je kruis met je mee 
Soms draag je 

                             Soms word je gedragen 
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Vrijdag 15 april houden we, zoals ieder jaar, de Kruisweg om 15.00 

uur in de Sint- Martinuskerk. U hoeft gelukkig niet meer te 

reserveren. 

Dit jaar gaan Elles Blewanus en Ank Ursem voor.  

Het Sint-Martinuskoor zingt. 

Als u wilt kunt u na de 14e statie naar voren komen om een kaarsje 

aan te steken en/of een bloem neer te leggen. 

We verlaten in stilte het kerkgebouw. 

 

Vele handen maken licht werk 

 

 

 
 

Op de basisregels na zijn alle coronamaatregelen opgeheven. Tijd 

om ook de Kerk en De Kapel ‘coronavrij’ te maken. 

 

Bijna twee jaar lang werd de bekende 1,5- 

meterafstand met tape op de vloeren 

aangegeven.  

Nu kan de tape verwijderd worden. Een 

hele klus! 
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Wie kan en wil op zaterdag 2 april om 10.00 uur helpen de tape te 

verwijderen? U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. U kunt dan 

gewoon naar de kerk komen. 

Stickerverwijderaar is aanwezig. Voor koffie/ 

thee en koeken wordt gezorgd. Het is wel 

handig om een knielmatje, (schraap)mesje en 

werkhandschoenen mee te nemen. 

 

Samen klaren we de klus! 

Alvast bedankt! 

 

De Locatieraad 

 

Vastenactie - Veertigdagentijd 2022    

“Je land is je leven”  

 

Hoewel de oorlog in Oekraïne terecht de aandacht vraagt en 

daar veel hulp nodig is, wordt in onze kerken ook de 

Vastenactie verbonden aan de Veertigdagentijd. De organisatie 

Vastenactie Nederland ondersteunt met allerlei projecten overal 

ter wereld mensen die werken aan een beter bestaan voor 

henzelf, hun familie en mededorpsbewoners.  

 

 
 

Wat doet Vastenactie?  

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte 

op en richt vaak grote milieuschade aan. Economische belangen 

wegen zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen. 
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Mensen die al generaties lang wonen in een bepaald gebied worden 

met geweld beroofd van hun land en hun huizen.  

 

Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Goed 

geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk voor de 

lokale gemeenschappen én voor natuur en milieu. Kleinschalige 

landbouw en ontginning zijn minder belastend voor de omgeving. 

Bovendien geeft het mensen de mogelijkheid te investeren in 

meerdere soorten gewassen en goede materialen.  

In 2022 is er o.a. aandacht voor de 884.000 Syrische vluchtelingen 

in Libanon. Zij hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe 

land. Bijna negentig procent van hen leeft op de armoedegrens. In 

de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, 

slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk 

voor de volwassenen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in de 

Bekaavallei om toch een beter menswaardig bestaan op te bouwen. 

Voor meer informatie: www.vastenactie/projecten 

Solidariteit in deze Veertigdagentijd kunnen wij o.a. waarmaken 

door een financiële bijdrage aan de collecte voor de Vastenactie die 

iedere week na de viering gehouden wordt. Iedere gift telt. 

Ook op NL21INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. 

 

Van harte aanbevolen! 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. 

 

Geen vespers in de Stille Week 
 

In overleg met de liturgiegroep en de wijkkerkenraad van De Inham 

is besloten om te stoppen met de vespers op maandag, dinsdag en 

woensdag in de Stille Week vóór Pasen. 

Jarenlang heeft een aantal mensen, eerst vanuit De Inham, later 

vanuit verschillende kerken deze vespers vormgegeven. De laatste 

jaren konden de vespers door corona niet doorgaan. Maar de 

voorbereidingsgroep heeft geconstateerd dat de vorm wat sleets 

werd. Ook was het lastig om nieuwe mensen te vinden. 

http://www.vastenactie/


5 

 

Daarom zetten we er een punt achter. Wie weet, komt er nu ruimte 

om na te denken over een andere vorm van voorbereiding in de 

Stille Week, liefst weer in oecumenische vorm. 

De vrouwen in de voorbereidingsgroep van de laatste jaren waren: 

Alice Otten en Ina Noordstra (De Inham), Agi Marik (De Veenkerk), 

Rian Monkhorst (De Herberg), Marijke van der Grinten en Ans 

Kruisselbrink (Sint Martinus). Hartelijk dank aan hen! 

Organisatie: Jitske Laks 

 

De Mattheus Passie op zaterdag 9 april  

luisteren en mediteren 

 

 
 

Wanneer: zaterdag 9 april 10.30- 15.00 uur met pauze, graag zelf 

lunch meenemen  

Waar: Pastorie Franciscus Xaverius ’ t Zand 31 Amersfoort  

Inleider: Ad de Keyzer  

Bijdrage: 10 Euro  Opgave: secretariaatscc@gmail.com  

 

Programma  

Onder leiding van Ad de Keyzer zullen wij enkele fragmenten waarin 

Bach zijn Passion heeft onderverdeeld, beluisteren en overwegen.  

Over de inleider: Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker aan 

het Titus Brandsma Instituut. Zijn vakgebieden zijn liturgische 

spiritualiteit en de spiritualiteit van de vocale werken van Johann 

Sebastian Bach. Hij schreef “Bachs grote Passie.” 

Meer informatie kunt u vinden op onze site sccamersfoort.nl 
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Lezing met  Burgemeester Lucas Bolsius  

25 april 20:00 uur in De Pastorie 

  

Op maandagavond 25 april a.s. om 

20:00 uur gaat onze Burgemeester 

Lucas Bolsius een lezing geven in De 

Pastorie. Onze burgemeester is 

recentelijk benoemd voor een derde 

periode om burgemeester te zijn van 

onze stad. Hij is dat sinds 2010 en 

zijn tweede termijn loopt op 31 

augustus 2022 af. Nu heeft de 

gemeenteraad van Amersfoort op 

woensdagavond 23 februari besloten 

onze burgemeester aan te bevelen 

voor herbenoeming voor een nieuwe 

termijn van zes jaar. In zijn 

aanbevelingsbrief motiveert zijn 

redenen. 

  

Hij schrijft o.a.: …”De afgelopen elf jaar heb ik in mijn rol als 

burgemeester met veel inwoners, bedrijven, organisaties en 

netwerken in onze stad, Hoogland en Hooglanderveen een goede 

band opgebouwd. Gezamenlijk met het college en met al die 

mensen en partijen hebben we, binnen de mogelijkheden, de 

schouders kunnen zetten onder grote en kleinere opgaven. Juist in 

de corona- periode heb ik ervaren hoe we samen steeds weer 

antwoord wisten en weten  te geven op vraagstukken die we 

anderhalf jaar geleden nog niet kenden. Mijn belangrijkste drijfveren 

die ik hierin heb is om dienstbaar en verbindend te zijn. Om 

daarmee kansen te creëren, oplossingen te vinden en een inclusieve 

samenleving te bevorderen. lk houd van dit werk voor onze 

inwoners, bedrijven en organisaties. En burgemeester ben je 24 uur 

per dag. Die verantwoordelijkheid is goed te dragen, omdat ik mij 

gesteund voel door de samenleving. Dat ervaar ik in de vele 
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contacten die ik heb. Vanuit die positie wil ik mij met de raad en 

samen met mijn collega's in het college blijven inzetten voor een 

Amersfoort, waarin de menselijke maat centraal staat en iedereen 

meetelt en zich thuis voelt. De afgelopen jaren heb ik ook buiten de 

stad en dorpen als burgemeester goede en duurzame relaties en 

contacten opgebouwd op regionaal, bovenregionaal, provinciaal 

niveau en rijksniveau. Deze zijn de komende jaren van groot belang. 

Onze grote opgaven zijn niet meer door Amersfoort alleen op te 

lossen. We moeten en willen daarvoor steeds vaker optrekken als 

regio of in coalities waarmee we gedeelde belangen hebben. leder 

vanuit eigen kracht en toegevoegde waarde. Voor samenwerking is 

het vertrouwen dat ik heb opgebouwd in een breed bestuurlijk 

netwerk zeer bruikbaar om verder stappen te zetten voor stad en 

regio. 

  

De betekenis van Maria 

Ook gaan we op zoek naar zijn katholieke geloof, want daarin legt hij 

ook verbindingen. Denk aan zijn jaarlijkse Lourdesreis die hij 

organiseert.  

Lees meer daarover op de site: http://pelle-reizen.nl/?page_id=54   

Is Maria ook zijn inspiratie voor het kinderpardon? Waarom maakt hij 

zich daar zo druk om en wat is de verbinding hierin?  

Hij schrijft: “Juist in de Corona- periode heb ik ervaren hoe 

waardevol al die mooie en goede relaties met al die mensen en 

partijen zijn. In die periode is het ons samen als college, 

gemeenteraad en inwoners, bedrijven en organisaties uit de stad 

steeds weer gelukt antwoord te vinden op vraagstukken die we 

anderhalf jaar geleden nog niet kenden. Ik voel bij mezelf de energie 

om hiermee door te gaan, om samen met al die partijen te blijven 

werken aan een stad en dorpen, waarin de menselijke maat centraal 

staat en iedereen meetelt en zich thuis voelt.” Waar zit zijn energie 

in. Is dit de verbinding tussen zijn katholiek geloof en bestuurder zijn 

voor alle inwoners van onze stad? 

  

 

http://pelle-reizen.nl/?page_id=54


8 

 

Expositie “ een ontdekkingstocht voor de ziel” 

in de Pastorie van de Sint-Martinuskerk  

in Hoogland 

 

Vanaf  31 maart tot 16 juni 2022 is in 

de Pastorie een expositie ingericht 

met het werk van Gerlina Pols. 

Gerlina werd in 1961geboren in het 

dorpje Zalk aan de Ijssel, een 

prachtige plek. Als kind zwierf 

Gerlina door het bos en langs de 

rivier, leefde bij de seizoenen en kon 

spelen met alles wat er te vinden 

was in de natuur. Vrijheid, genieten 

van de schepping en haar eigen 

gang kunnen gaan. Tot op de dag 

van vandaag werken deze 

ervaringen uit haar jeugd door in 

haar huidige leven. Het creatief 

bezig zijn verrijkt haar geest en zorgt voor rust. 

Het werken met textiel heeft de voorkeur. Textiel is goed te vormen; 

het heeft geschiedenis; is van alle dag en vaak ook bijzonder. 

Textiel, samen met foto’s en vindsels uit de natuur gebruikt Gerlina 

om weer te geven wat in haar leeft. Soms is het een lange 

zoektocht, vaak heel persoonlijk en kwetsbaar. Het gaat erom de 

kijker te verwonderen met haar werk. 

www.gerlinapols.exto.nl 

 

U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken.  

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. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig. Door op de koperen bel te drukken, wordt u ontvangen. 

Buiten deze tijden graag op afspraak. 

http://www.gerlinapols.exto.nl/
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Uit de werkgroep Kerk en Nieuwkomers 

 

Beste Kerkleden,  

De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne is groot en de nood 

voor ontferming dient zich nu ook in Amersfoort ( en omgeving) aan. 

Diverse kerken en kerkleden hebben gevraagd of welke wijze zij 

vluchtelingen kunnen helpen.  

 

Gezocht vrijwilligers voor op korte termijn en op langere 

termijn:  

✓ Mensen die noodhulp willen verrichten voor vluchtelingen die nu 

tijdelijk in hotels worden opgevangen.  

✓ Mensen die tolk kunnen zijn en Oekraïens/ Russisch en 

Nederlands/ Engels spreken.  

✓ Mensen voor alles inzetbaar zijn op de noodopvang.  

✓ Mensen die met hun auto mensen en/of spullen willen vervoeren.  

 

Mensen kunnen zich aanmelden bij diaconaal opbouwwerker Jennie 

Harmelink dow@pkn-amersfoort.nl. Iedereen kan meehelpen 

zoeken als er goederen en spullen nodig zijn. Dit wordt allemaal 

gecommuniceerd via de facebookgroep “Welkom in Amersfoort”. 

Wie die nu iets wil doneren voor vluchtelingen in Amersfoort, kan 

een bijdrage storten op de bankrekening van de Raad van Kerken 

Amersfoort: NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken onder  

vermelding van: ”hulp aan vluchtelingen”.  

 

Voor aanmelding en noodopvang in Amersfoort  

Je kunt vluchtelingen zomaar op straat tegen komen of misschien 

ken je mensen die vluchtelingen tijdelijk thuis opvangen. Weet dan 

dat: 

 • Het Rode Kruis loket op het Stationsplein mensen opvangt die met 

de trein aankomen en inventariseren welke hulp nodig is.  

• Je even melding doet bij vluchtelingen@amersfoort.nl  Vermeld 

daarbij: namen, geboortedatum en contactgegevens (van zowel de 
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vluchtelingen als het gastgezin!) en welke hulp je daarbij nodig hebt. 

• Geef jij onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar heb je het 

zelf niet breed? Bel dan naar de Voedselbank, dan bieden ze jou 

een voedselpakket. 033-4721937, dagelijks tussen 9.00 en 13.00. • 

Op https://www.amersfoort.nl/nieuws/hulp-aan-oekrainers.htm deelt 

gemeente Amersfoort actuele informatie. 

 

Steun aan vluchtelingen in Oekraïne  

Voor het doneren van geld en/of goederen aan vluchtelingen in 

Oekraïne:  

- St. Serafim; Kantoor van Stichting Serafim, Hamersveldseweg 2, 

3833GP Leusden, Telefoon: 033 – 4651929/ 06 – 51397759. 

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 

tot 14.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.  

o 2HandsOn; Bisschopsweg 101 Amersfoort, tel 0610684194  

o Kerk in Actie: Kerk in Actie met Giro555 in actie voor Oekraïne  

o Door zelf een actie op te zetten en opbrengsten te doneren voor 

Giro555 .  

Hebt u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, bel of mail 

gerust naar: Jennie Harmelink 0640307382, dow@pkn-amersfoort.nl 

Hartelijke groet, namens de werkgroep Kerk en Nieuwkomers; 

Jennie Harmelink Simone Kennedy Huib Klamer Anita Eenkhoorn 

 

DOOPVIERING  
Op 3 april om 11.00 uur  doopt Pastoor M. Meneses  in de Sint- 

Martinuskerk de volgende kinderen: 

- Fleur Paulina Caroline Maria de Muinck Keizer 

- Dave Frederikus Hermanus Duijnmayer 

- Thomas Andres Daantje 

- Benjamin Noah Daantje 

 

OVERLEDEN 
Op 92- jarige leeftijd is op 8 maart overleden de heer Petrus Marinus 
Antonius van der Horst. Zijn begrafenis heeft op ons kerkhof op 

vrijdag 25 maart plaatsgevonden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 3 april 2022 

Intentie: 

Arie en Anie Boersen - Hilhorst; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk  

Co en Jopie van Nimwegen - van de Goede; 

Jeroen van Ophoven; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 

Zondag 10 april 2022 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

Week 14     vervolg week 15 

Zondag 3 april om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger:Pastor M. Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

5e zondag 40-dagentijd. 

 

Zondag 3 april om 11.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor M.Meneses; 

Doopviering. 

 

Vrijdag 15 april om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Dameskoor St. Henricus. 

 

Zaterdag 16 april om 20.30u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Paaswake.  
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Donderdag 7 april om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

week 15 

Zondag 10 april om 09.00u 

Familie-Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Palmzondag. 

 

Donderdag 14 april om 09.00u 

Lauden o.l.v. TheoHoogenboom. 

Donderdag 14 april om19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger:Pastor M. Meneses; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 

Witte Donderdag. 

 

Vrijdag 15 april om 15.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Ank Ursem; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Goede Vrijdag 

(Kruiswegviering) 

week 16 

 

Zondag 17 april om 09.00u 

Familie- Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Pasen (Hoogfeest) 

 

Maandag 18 april om11.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses 

en Diaken F. Sieraal; 

Zang: 2Gether; 

Viering voor verstandelijke 

beperkten. 

 

Donderdag 21 april om 09.00u 

Lauden  

o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 23 april om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding.  

 

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 17 april 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 14 april 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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