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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 

                Nr 9       1 tot en met 14 mei 2022 

 
 

Meimaand 2022: 

Maria, baken van hoop en troost 

 
Dit jaar viert de Sint- Jan, de 

kathedraal van Den Bosch, 

haar 800-jarig eeuwfeest.  

Het achtste eeuwfeest is voor 

de gemeente 

’s-Hertogenbosch en voor de 

parochie van de Sint- Jan 

reden om een jaar lang feest 

te vieren. Ook de vieringen in 

de meimaand delen in deze 

feestvreugde.  

In dit bijzondere jaar draagt 

het beeld van de Zoete Lieve 

Vrouw een nieuwe mantel: de 

mantel van hoop en troost. Deze mantel symboliseert het 

vertrouwen van velen in de Moeder Gods in de coronatijd, in 

deze tijd van de oorlog in Oekraïne en in de komende tijden. 
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De tekst “ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis 

nostrae” (het laatste deel van het Wees Gegroet) is in 

spiegelbeeld aan de buitenzijde van de mantel leesbaar, aan 

de binnenzijde is deze tekst gewoon leesbaar. Dat is bedoeld 

voor de mensen die symbolisch beschutting zoeken onder de 

mantel van Maria. Deze mantel van hoop en troost zal een 

symbool zijn van ons vertrouwen in Maria, dwars door alle 

onzekerheden heen 

U wordt van harte uitgenodigd om de komende meimaand, of 

bij één van de Mariafeesten van dit jaar, op te trekken naar de 

Sint- Jan. 

 

Het Sint- Martinuskoor geeft hier graag gehoor 

aan en zingt in de Sint- Jan  

op 1 mei om 12:00 uur  in de Eucharistieviering 

en  om 16:00 uur in het Lof. 

 

 

Hulp gevraagd om diefstal van uw fiets of 

fietsaccu te voorkomen 

 

Je zult het maar ervaren na de viering; verhip, ze hebben mijn 

fiets of accu gestolen. 

Het is een nare ervaring als iemand aan jouw spullen zit. 

Naast frustratie en een hoop gedoe is de kans klein dat je 

binnen een paar maanden een nieuwe fiets of accu hebt.  

Kunnen we dit met elkaar voorkomen? 

Het hek aan de begraafplaatszijde wordt tijdens de viering aan 

de voor- en achterzijde afgesloten.  

Helaas is dat blijkbaar voor dieven geen belemmering. 

Daarom is het idee ontstaan om tijdens de viering permanent 

toezicht te houden.  
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Wie helpt mee om af en toe een uurtje op zondagochtend van 

9.00- ±10.15 uur buiten aanwezig te zijn. 

We gaan de zomerperiode in, dus hoe heerlijk is het om in alle 

rust rondom de kerk en de begraafplaats te wandelen in het 

ochtendzonnetje! 

Voor alle duidelijkheid; we probéren of we tijdens elke 

zondagviering toezicht kunnen houden. Of het daadwerkelijk 

lukt, hangt af van de bereidwilligheid van ons allemaal om 

hieraan bij te dragen. 

Met elkaar en voor elkaar. 

 

Doet u mee? Fijn als u even belt of mailt 

Ad van Dijk 

06-10717871          advandijk1@gmail.com 

 

 Werkzaamheden in Kerklaan en Engweg 

 

De oorspronkelijke planning is niet gerealiseerd, maar dat 

heeft uzelf ook kunnen waarnemen. 

De afspraak was dat het Kerkplein bereikbaar zou blijven voor 

nood- en hulpdiensten en voor rouwauto bij uitvaart. Helaas 

heeft Dura Vermeer, die de werkzaamheden uitvoert, deze 

afspraak niet kunnen nakomen. 

Wij hebben Dura Vermeer naar een uitleg gevraagd en een 

nieuwe realistische nieuwe planning. 

Wij hebben een update gekregen, waaruit geconcludeerd kan 

worden dat op 2 mei a.s.  het kerkplein weer bereikbaar is. 

Op een later tijdstip zal de definitieve bestrating worden 

aangebracht. 

 

De Locatieraad 

 

 

mailto:advandijk1@gmail.com
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Pinksterprojectkoor  

'ALLEMAAL ZINGEN DEZELFDE TAAL' 

 

Voor de viering op eerste Pinksterdag wordt, in navolging van 

een goede gewoonte van de Heilig- Kruiskerk, een projectkoor 

opgetuigd.  

Wie kan er meedoen? Niet alleen koorzangers, maar iedereen 

die het leuk vindt om op eerste Pinksterdag te zingen in dit 

Pinksterkoor. We zorgen voor een niet te ingewikkeld 

programma.  

In verband met de beschikbare ruimte kunnen er circa 35 

mensen meedoen. 

Het koor zal begeleid worden door Luud van Loenhout (piano) 

en Herma van der Heijden (fluit) en staat onder leiding van 

Marian Overmaat. 

 

Viering: zondag 5 juni 09.00 uur in de Sint- Martinuskerk 

Repetitie: zaterdagochtend 4 juni 09.30 - 12.00 uur in de  

Sint- Martinuskerk. 

Wie daarnaast een extra repetitiemoment wil / leuk vindt, is 

welkom om op dinsdagavond 31 mei 20.00 uur aan te sluiten 

bij de koorrepetitie van 2Gether. Ook in de Sint- Martinuskerk. 

Aanmelding: uiterlijk 22 mei bij marian.overmaat@gmail.com  

 

We hopen op een groot, enthousiast en begeesterd koor! 

Met hartelijke groet,          

 

Marian Overmaat  

 

 

mailto:marian.overmaat@gmail.com
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Ontmoetingsmiddag voor senioren 

 in De Herberg op 11 mei  

 

Gezellige middag voor senioren (80+) in De Herberg 

Door de coronamaatregelen hebben we twee jaar lang de 

kerstviering voor senioren in De Herberg gemist. Zo hebben 

we wel wat in te halen aan ontmoeting met elkaar. Daarom 

organiseren we een gezellige middag in De Herberg op 

woensdag 11 mei, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee met iets 

lekkers erbij. In de hal van De Herberg hangt een intekenlijst 

waar u zich kunt opgeven, maar u kunt ook aan één van ons 

laten weten dat u komt. Het is fijn als u zich rond 1 mei 

opgeeft, dan weten we hoeveel mensen we kunnen 

verwachten. 

Tot ziens op 11 mei! 

mede namens Mieke Pastoor, Ina Noordstra en Geerke van 

der Hurk 

Willemien Kamphuis tel. 06-41740991,  

email: willemien.kamphuis@hetbrandpunt.net 

en Anna Walsma tel. 06-23973284 

email: a.d.walsma@gmail.com 

 

Dauwtrappen!  

 

Op donderdag 26 mei gaan we weer vroeg uit de veren voor 

het dauwtrappen. We verzamelen om 07:00 uur bij Het 

Brandpunt. Vandaar kan je kiezen tussen een fietstocht of 

wandeltocht. Rond 08:30 uur komen we weer allemaal samen 

bij de Sint- Martinuskerk. Daar zullen we ontbijten (graag zelf 

brood meenemen) en de ochtend afsluiten met een 

gezamenlijke viering.  

mailto:willemien.kamphuis@hetbrandpunt.net
mailto:a.d.walsma@gmail.com
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Iedereen is van harte welkom om mee te doen met deze 

oecumenische activiteit!  

 

We horen graag of je meedoet en met hoeveel personen je 

aansluit.  

Meld je aan bij ds. Anna Walsma: 

anna.walsma@hetbrandpunt.net of  

bij jongerenwerker Suhail Tafur: 

suhailtafur@katholiekamersfoort.nl 

 

Ps.: De activiteiten zijn op tijd afgelopen voor wie naar de mis 

wil.  

 

Meer informatie lees je op zindex033.nl of op 

jongkatholiekamersfoort.nl 

 

Een beeldverslag van de lezing met 

Burgemeester Bolsius 

 

Op maandagavond 25 april j.l. vond in De Pastorie van de 

geloofsgemeenschap Sint Martinus een lezing plaats met 

burgemeester Lucas Bolsius. We spraken over de volgende 

onderwerpen: Burgemeester, Bruggen, Bouwer, Bidden, 

Binden, Bezoeken. 

Geboeid hebben de aanwezige bezoekers geluisterd naar 

hem. Zij zagen diverse beelden voorbijkomen uit het 

Nieuwjaarsprogramma van gemeente Amersfoort 2022 en 

zagen ook beelden van zijn Lourdesreizen. 

Voor diegenen die deze avond gemist hebben, is in de 

reportage te zien wat zij gemist hebben. Ga 

naar: https://www.youtube.com/watch?v=lKHE2cpR6KQ 

 

mailto:anna.walsma@hetbrandpunt.net
mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
https://www.youtube.com/watch?v=lKHE2cpR6KQ
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Gospelkoor Testify geeft 18 juni feestelijk 
concert in Hoogland 

 

Gospelkoor Testify geeft op zaterdag 18 juni een feestelijk 

concert in De Inham, Hamseweg 40 in Hoogland. De zaal is 

om 19.30 uur open en het concert duurt van 20.00 uur tot 

21.30 uur. Het koor zingt in totaal tien songs uit hun gospel- 

repertoire en er is ook samenzang. Thema van de avond: 

“Testify: Sing, believe and praise His name!” Na het concert is 

er gelegenheid om na te praten en samen iets te drinken.  

 

 
 

Het programma kent geen pauze. Vóór en na het concert is er 

gelegenheid om een consumptie te gebruiken. De 

toegangsprijs is € 10,-. Kinderen t/m12 jaar € 5,- Plaatsen 

reserveren via de website www.gospelkoortestify.nl. 
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Gerda en Dini aan het roer van  

de Hooglandse Maatjes 

 

Afgelopen vrijdagmiddag namen Marion van Hees, Tilly Peet 

en Ria Abbring afscheid van de Hooglandse Maatjes.  

Gerda Wesdorp (66), Casemanager Dementie bij Buurtzorg, 

neemt vanaf heden het stokje over samen met Dini Koelman 

(69). Dini is ook beeldend begeleidster in het Hospice in 

Nijkerk.  

Dini  en Gerda hebben de Hooglandse Maatjes altijd een warm 

hart toegedragen en zouden het jammer vinden als dit zou 

stoppen. Om die reden hebben zij besloten zich aan te bieden 

om het stokje over te nemen.  

Zij wonen allebei 43 jaar in Hoogland en voelen zich dan ook 

echte Hooglanders. Helaas hebben door corona de activiteiten 

van de Maatjes op een laag pitje gestaan en zij willen, als alles 

weer 'normaal' is, de activiteiten die er waren, samen met de 

vrijwilligers, weer oppakken. Ook gaan ze de uitleen van de 

duofiets verzorgen.  

Ze zijn enthousiast en hopen veel activiteiten voor de 

bewoners in Hoogland te organiseren en aan de hulpvragen te 

kunnen voldoen. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende 

vrijwilligers zijn. Er is momenteel wel een groep vrijwilligers die 

al heel wat jaartjes meeloopt, maar nieuwe vrijwilligers zijn van 

harte welkom! 

Draagt u de Maatjes een warm hart toe en wilt u iets 

betekenen voor uw mede dorpsbewoners, dan kunt u zich 

aanmelden via: hooglandsemaatjes@gmail.com  of 06- 

87738602 (dit geldt ook voor de hulpvragen). 

Zij hopen op een goede verdere samenwerking met de andere 

Hooglandse organisaties, kerken, donateurs en de 

middenstand. 

mailto:hooglandsemaatjes@gmail.com
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Gerda en Marion kijken terug en vooruit  

Op de site van Hoogland Samen leest u een artikel over de 

overdracht met Marion van Hees en Gerda Wesdorp. 

 

 

 
Gerda Wesdorp en Marion van Hees. 

 

Als je ouder wordt en niet meer deelneemt aan het 

arbeidsproces, wordt je vertrouwde kring snel kleiner, 

bijvoorbeeld omdat je gezondheid minder wordt, je partner 

komt te overlijden en andere familie en vrienden wegvallen. 

Hulp vragen is lang niet altijd gemakkelijk, maar het is altijd 

een opluchting als je het dan toch doet en er een oplossing 

voor je probleem gezocht en gevonden wordt. De Hooglandse 

Maatjes geven daar invulling in.. Lees verder op de 

site: https://hooglandsamen.nl/message/68278/gerda-en-dini-

aan-het-roer-van-de-hooglandse-maatjes 

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks 
geactualiseerd. 
 

https://hooglandsamen.nl/message/68278/gerda-en-dini-aan-het-roer-van-de-hooglandse-maatjes
https://hooglandsamen.nl/message/68278/gerda-en-dini-aan-het-roer-van-de-hooglandse-maatjes
http://zindex033.nl/
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OVERLEDEN 
Op 26 april j.l. is op 91- jarige leeftijd overleden 

Dhr. Hendrikus Gerardus ( Henk ) Nieuwenburg. 

Hij woonde aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort. 

Zijn uitvaart is op maandag 2 mei om 11.00 uur in de Sint-

Martinuskerk. Aansluitend is zijn begrafenis/ bijzetting op ons 

kerkhof de Langenoord. 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 1 mei 2022 

Jaargedachtenis: 

Wim van Middelaar. 

 

Intentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Jeroen van Ophoven; 

Uit dankbaarheid voor een 60- jarig huwelijk; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaouyi, 

Xiaoling, Xiaoylung. 

 

Zondag 8 mei 2022 

Jaargedachtenis 

Jan Emond; 

Ouders Van 't Klooster - Eggenkamp en Herbert Heinemans; 

 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel: 

Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg; 

Han van Middelaar ; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaouyi, 

Xiaoling, Xiaoylung 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 

week 18    vervolg week 19 

  

Zondag 1 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Gemengd Koor H. 

Kruis. 

 

Donderdag 5 mei om 09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 6 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. 

Nijland; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

Week 19  

 

Zondag 8 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. 

Nijland; 

Zang: Parochiekoor 

Hoogland; 

Moederdag. 

 

 

 

Donderdag 12 mei om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo 

Hoogenboom. 

 

Donderdag 12 mei om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoraal werker 

E. Vos; 

Viering van Vergeving 

(EHC) 

 

Zaterdag 14 mei om 15.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Mariaviering. 

 

Week 20 

 

Zondag 15 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. 

Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 
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Zondag 8 mei om 11.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor G. 

Nijland; 

Doopviering. 

 

Zondag 15 mei om 13.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

en werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Eerste Heilige Communie. 

 

Donderdag 19 mei om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 20 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

 

 

 

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 15 mei 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 12 mei 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/

