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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
      Nr 10    15 tot en met 28 mei 2022  
 

 

 

Hoe was het in Den Bosch? 
 
Op 1 mei waren we als Sint Martinuskoor in Den Bosch. Op 

uitnodiging van plebaan Vincent Blom, mochten we zingen in de 

prachtige Sint-Janskathedraal!  

We hebben er meteen maar een prachtige koordag van gemaakt.  

Met de bus naar Den Bosch, twee vieringen gezongen in die 

prachtige kathedraal, een heerlijke lunch en een gastvrije ontvangst 

door Vincent Blom en Jan en Willy Pommer. Jan is vicevoorzitter 

van het bestuur van de parochie van de St. Jan. 

Zij verzorgden voor ons, en enkele parochianen die met ons 

meegereisd waren, een rondleiding in de kathedraal.   

En tot slot was er een gezellige afsluiting in de pastorie met onze 

gastheren Vincent Blom en Jan Pommer.  

De uitnodiging voor volgend jaar staat al, dus wie mee wil als 

zanger(es) bij ons koor ...zie onderstaand bericht. 
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In afwachting van de viering. 

 

Meezingen op Sacramentsdag? 

 

Want inmiddels staat de volgende bijzondere activiteit alweer op het 

programma. 

Op 19 juni zingt het Sint Martinuskoor in de viering van 

Sacramentsdag en bij de Processie. 

Wij nodigen u en jou uit om met het koor mee te zingen. Wij houden 

daarvoor 3 repetities (zie de flyer hieronder). U bent van harte 

welkom op de donderdagen 19 mei, 2 en 9 juni vanaf 20.00 uur in de 

Sint Martinuskerk. 

 

Sint Martinuskoor 
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Vervolg op: wat doen we niet goed? 

 

In het Martinusbericht van juli 2021 stelden we de vraag: wat doen 

we niet goed? Die vraag kwam op bij de voorgangers van de 

werkgroep Anders Vieren vanwege het geringe aantal bezoekers 

tijdens de zaterdagavondvieringen.  

We ontvingen slechts twee reacties van parochianen die deze 

vieringen belangrijk vonden. 

 

Helaas zien we nog steeds slechts een handjevol bezoekers op de 

zaterdagavond. Uw wens om behoud van de vieringen onder leiding 

van parochianen zien we dus niet terug in het bezoekersaantal.  

De voorbereidingen voor deze andersoortige vieringen vragen 

echter veel tijd. 

Met zo weinig belangstelling heeft de werkgroep daarom besloten 

om per direct te stoppen met het vieren op zaterdagavond. 

 

Dit betekent ook dat we vooralsnog stoppen met de Mariavieringen 

in oktober. De laatste Mariaviering zal op 28 mei aanstaande om 15 

uur plaatsvinden. Deze viering wordt voorbereid en verzorgd door 

het St. Martinuskoor. 

 

Heeft u suggesties hoe de Mariavieringen in de st Martinuskerk toch 

door te laten gaan, laat het ons dan weten.  

 

De familievieringen op zaterdagavond blijven wel doorgaan. Deze 

worden verzorgd door de werkgroep jeugd. Daarover wordt u in het 

Martinusbericht geïnformeerd. 

 

Werkgroep Anders Vieren op zaterdag 

Ank Ursem 06-20782235 

Ad van Dijk 06-10717871 

Bea van de Hoef 06-52071013 

Brigitte Duijvensteijn 06-11886469 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen 06-16521293 
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ACTIVITEITEN 
 

Dauwtrappen met Hemelvaart op 26 mei 

Dauwtrappen is voor vroege vogels; de wereld is nog stil en vol 

verwondering. Doe je mee? We verzamelen om 7.00 uur bij Het 

Brandpunt. Dan kan je kiezen: of fietsen, of struinen door de wijk en 

het Schothorsterpark. Wat je ook kiest, je hebt een speurneus nodig. 

Uiteindelijk kom je terecht bij de Sint-Martinuskerk, waar we samen 

ontbijten. Wanneer iedereen zelf wat brood meeneemt, dan leggen 

we dat op grote schalen om samen te delen (duurzaam!) Ans en Ad 

van de Sint-Martinuskerk zorgen voor koffie, thee en 

sinaasappelsap. We sluiten af met een korte viering in de tuin bij de 

vijver, geleid door pastor Mauricio Meneses en ds. Anna Walsma. 

Daarna kan ieder weer zijn/haar eigen weg gaan. 

De organisatie is in handen van de gezamenlijke kerken van 

Amersfoort-Noord, maar iedereen kan meedoen! Voor de 

organisatie en het ontbijt willen we wel graag weten op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen. Opgave bij Anna 

Walsma,  anna.walsma@hetbrandpunt.net  of Suhail 

Tarfur, jongerenwerkolva@gmail.com 

Graag vermelden of je wilt fietsen of wandelen (ca. 1.15 uur)  

 
 

Vrouwevaert in alle vroegte 
 
In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de 

beek bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds 

eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter 

ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de 

“Vrouwevaert” op zaterdag 28 mei. 

mailto:anna.walsma@hetbrandpunt.net
mailto:jongerenwerkolva@gmail.com
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De start is om 07.30 uur met 

een viering van Woord en 

Gebed in de Oud- 

Katholieke Georgiuskerk 

aan ’t Zand 13 te 

Amersfoort. Aansluitend is 

er een stille bidtocht rond de 

oude binnenstad waaronder 

een gebedsmoment in de 

Onze- Lieve- Vrouwetoren.  

Na de voettocht is er dan 

een afsluitende 

Gebedsviering in de Sint- 

Franciscus- Xaveriuskerk en 

aansluitend ontmoeting met 

een kop koffie.  

 

Diaken Frank Sieraal 

Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort. 

 

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. 
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Concreet: 

Viering: zondag 5 juni 09.00 uur Martinuskerk 

Repetitie: zaterdagochtend 4 juni 09.30 - 12.00 uur 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 Martinuskerk. 

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

 

We hopen op een groot, enthousiast en begeesterd koor! 

Met hartelijke groet,          Marian Overmaat  

 

Eigentijdse Pinksternoveen 2022 
 
Diverse voorgangers van 

PKN en OLVA maken ook dit 

jaar weer een boekje met 9 

eigentijdse teksten en 

gebeden voor de 

Pinksternoveen. Het boekje 

is bedoeld om in de negen 

‘verweesde’ dagen tussen 

Hemelvaart en Pinksteren 

geestkracht op het spoor te 

komen. Laat je verrassen 

door kleine tekstjes, 

gedichten of gedachten; vaak 

met een foto of een beeld. Bij 

het boekje hoort een kaars 

die negen dagen lang licht zal geven. Marjet de Jong ontwerpt voor 

de kinderen een speciale pagina met ideeën en knutsel.   

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. We streven er naar dat 

de kaars en het boekje op of vóór Hemelvaartsdag bij iedereen thuis 

wordt gebracht – dat geeft soms ook leuke ontmoetingen! Wil je 

graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres 

mailto:marian.overmaat@gmail.com
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op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van Pampus 06-300 

99163, of via het mailadres jvanpampus@casema.nl  

Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het 

afleveren van de kaars.  

Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 22 mei. En wie het leuk vindt 

om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de 

kaarsen, meld je bij:  

 

Josephine van Pampus 

Telefoon: 06 - 300 99 163 

e-mail: jvanpampus@casema.nl  

 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
OVERLEDEN 
Op 96- jarige leeftijd is op 4 mei overleden mevrouw Anna Maria  

( Marie) van t Klooster- Kuijer.  

Haar uitvaart was op 11 mei in de Martinuskerk. Aansluitend was de 

crematie op Rusthof. 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 15 mei 2022 
Jaargedachtenis: 

Ouders van 't Klooster - Huurdeman; 
Anna van Middelaar; 
Jans van Middelaar - Hilhorst; 
Piet van de Wolfshaar. 
 
Intentie: 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 
Jopie Hoogland - Kok; 
Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 
Annie Kok - Houdijk  
Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 
Kees Kuijer; 
Joanes van Middelaar en ouders Odijk van Middelaar; 

mailto:jvanpampus@casema.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
http://zindex033.nl/
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Jan van Middelaar; 
Voor de zielerust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 
Gerard en Bertha Tolboom; 
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 
de Grootevheen; 
Henk Zwanenburg; 
Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 
Xiaoyung. 

 
 
Eerste Heilige Communie 15 mei 2022 
Intentie: 
Piet Hilhorst (Zevenhuizen); 
Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg), Bep en Gerbrand Boersen. 

 
Zondag 22 mei 2022 
Jaargedachtenis: 
Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 
Antonia Petronella Eggenkamp; 
Eric Hartman; 
Sjaan van Wee - Eijbergen. 
 
Intentie: 
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 
van den Tweel: 
Ouders van de Grootevheen - van Wijnbergen, Piet en Richard; 
Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg; 
Jan Smink; 
Jan van Wee; 
Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 
Xiaoyung. 

 
 
 
 
 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 20     vervolg week 21 
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Zondag 15 mei om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

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. 
 

week 21 
 
Zondag 22 mei om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Zang: Soli Deo Gloria. 
 
Donderdag 26 mei om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

Donderdag 26 mei om 10.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Parochiekoor Hoogland; 
Hoogfeest Hemelvaart van de 
Heer. 
 
Donderdag 26 mei om 19.00 u 
Eucharistische aanbidding 
Voorganger: Frank Sieraal 
 
Zaterdag 28 mei om 15.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
Mariaviering. 
 
Zaterdag 28 mei om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken F. Sieraal; 
Eucharistische Aanbidding. 
 
week 22 
 
Zondag 29 mei om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
Donderdag 2 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
 
Vrijdag 3 juni om 09.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Vrijdagmorgenviering. 
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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 29 mei 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot woensdag 25 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/

