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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
          Nr  11   29 mei tot en met 11 juni 2022 

 
 

 

 
 

Pinksteren 5 juni 2022 
 

Opknappen Ontmoetingsruimte en Mariakapel 
 

In 1998 is de ontmoetingsruimte achter in de kerk zoals die nu is, 

gerealiseerd. Na 24 jaar wil de Locatieraad deze ruimte en de 

Mariakapel moderniseren, waarbij een aantal liturgische 

verbeteringen worden gerealiseerd, zodat deze goed aansluiten bij 

de functie van Liturgisch Centrum.  

Zo komt er een boek voor kaarten van overledenen en een plek voor 

geboortekaartjes. Ook komt er een boek voor het opschrijven van 
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voorbeden. De huidige grote tafels worden vervangen door kleine 

tafels, waarbij het totaal aantal zitplaatsen gehandhaafd blijft. De 

kerkbanken in deze ruimte worden aangepast, zodat het zitcomfort 

wordt verhoogd. 

Aan de zijgevels komen voorzieningen voor posters en folders. Voor 

de kosters komen er opbergplekken voor boekjes en kaarsen. 

Voorwerpen uit de Henricuskerk en de Heilige Kruiskerk zullen in 

een vitrine tentoongesteld worden  

De Mariakapel wordt ook opgeknapt, waarbij we vooral Maria meer 

in het licht willen zetten. Zij is tenslotte het middelpunt in deze kapel. 

Om Maria nog meer centraal te stellen, worden de grote hoeveelheid 

bloemen die bij haar staan (hoe goedbedoeld ook), periodiek 

opgeruimd.  

De vitrinekast met gedachteniskruisjes krijgt een prominentere plek 

op de buitengevel met aan weerszijden kaarsen.  

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden zullen starten, 

maar we zullen u hiervan op de hoogte houden. Hieronder een 

sfeerimpressie van de nieuwe ontmoetingsruimte. 

 

 
 

Namens de Werkgroep Ontmoetingsruimte van de Locatieraad 

Martinus. 
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Vrijdagmorgenvieringen 

 

Sinds jaar en dag worden er in de Sint Martinus op de eerste en 

derde vrijdag van de maand om 9.00 uur ‘s morgens vieringen 

gehouden. In eerste instantie waren dat Seniorenvieringen, 

voorbereid en voorgegaan door parochianen. Na de viering (toen 

nog in de Mariakapel/sacristie) was er in de Pastorie mogelijkheid 

voor ontmoeting met koffie en thee.                                                  

Op de eerste vrijdag was er een thema om samen te bespreken. 

Daar was veel belangstelling voor. Nu de Sint- Martinuskerk als 

Eucharistisch centrum voor de Parochie OLVA is aangewezen, 

wordt er op vrijdagmorgen Eucharistie gevierd met één van de 

priesters, afgewisseld door Woord- en Gebedsvieringen, 

voorgegaan door parochianen.               

Na de verbouwing van de Kapel zijn de vieringen weer in deze 

sfeervolle ruimte op dezelfde dagen en tijden. Aangezien bij deze 

vieringen iedereen welkom is, hebben we de omschrijving veranderd 

in VRIJDAGMORGENVIERINGEN. Kom ook eens meevieren; het is 

een mooi begin van de dag. Na de viering kunt u aansluiten voor 

een gezellig en informatief samenzijn in de Pastorie. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd.                                                      

De mooiste gesprekken komen er los bij het drinken van koffie/thee 

en een parochiaan zorgt vaak voor een heerlijke boterkoek!! 

Waarvoor dank! 

 

De eerstvolgende viering is op vrijdag 3 juni om 9.00 uur. U bent van 

harte welkom in de Kapel van Sint Martinus. 
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Pinksteren 2022 
 
Tijdens de Pinksteractie van de organisatie Week Nederlandse 

Missionaris (WNM) worden de Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers in de schijnwerpers gezet. Dat verdienen zij, 

want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich 

iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Zij vragen zelf 

weinig, maar kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Uw 

steun is daarbij onmisbaar! 

Geïnspireerd door hun geloof willen de missionarissen en missionair 

werkers zorgen voor een beter bestaan en een goede toekomst voor 

de mensen in het land waar zij werken. De WNM steunt hen al meer 

dan 50 jaar in hun persoonlijk welzijn. Zij biedt financiële steun, 

zodat de werkers elders in de wereld hun werk zonder zorgen om 

hun eigen geldzaken kunnen doen. Het gaat om verzekeringen, 

bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. De 

missionarissen kunnen vakantiegeld van de organisatie WNM 

ontvangen om te kunnen genieten van hun verlof in Nederland 

zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. 

Ook heeft de WNM een noodfonds waarop de missionarissen een 

beroep kunnen doen in noodgevallen bijvoorbeeld als de computer 

is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. 

Pater Dick Zwarthoed, s.d.b.(84), werkzaam in Congo, heeft een 

operatie ondergaan hier in Nederland, sterkt aan en wil weer terug 

naar Congo. ,,Als missionaris wil ik de liefde van Jezus doorgeven. 

Wat Hij ons verkondigd heeft, wil ik uitdragen. Ik wil de mensen laten 

zien dat iemand van ze houdt.” Pater Dick steunt de lokale 

bevolking, gaat nog altijd op ziekenbezoek en bij de mensen langs in 

de dorpen. Hij is al zestig jaar in Congo, hij houdt van het land en de 

mensen. 

Iemand als hij verdient onze steun! 

De Pinkstercollecte is geheel voor de missionarissen en de 

missionaire werkers. Uw gift is ook welkom op NL30 RABO 

0171 2111 11.  Hartelijk dank. 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. 
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Sacramentsdag 2022 

 
Sacramentsdag is een hoogfeestdag binnen de katholiek kerk. Het is 

het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit 

wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren. 

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de 

gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel 

en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn 

waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De 

eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde Heilige 

Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. 

Dit jaar wordt Sacramentsdag gevierd op zondag 19 juni 2022 in de 

Sint- Martinuskerk te Hoogland. Na de heilige mis wordt de heilige 

Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de 

pastorietuin. Tezamen met het Sint- Martinuskoor, de 

muziekvereniging Sint Caecilia, Jeugdkoor Sint Martinus, bruidjes en 

jonkers volgen de gelovigen de stoet naar het rustaltaar, waar het 

allerheiligste aanbeden wordt. 

 

Een vrijwilliger vertelde dat deze dag eigenlijk wordt  gevierd op de 

donderdag ervoor, maar dat we hier in Hoogland en elders dit altijd 

vieren op een zondag.  
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De kerk, waar deze dag gevierd wordt,  is volgens hem voor vele 

parochianen het middelpunt en een bekend middelpunt in Hoogland.  

Zij hebben veel lief en leed gedeeld in deze kerk. 

Hij vindt dat deze Sacramentsdag  in ere moet worden gehouden, 

want als je iets gelooft dan moet je dit ook uitdragen.  

 

Alle gelovigen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De 

eucharistieviering vangt aan om 09.00 uur met daarna de processie. 

De voorgangers zijn pastor Mauricio Meneses en diaken Antoon van 

Gaans 

  

In het bisdomblad 05 Op Tocht kunt u een artikel lezen over de 

historie van onze fraaie baldakijn. 

  

Sacramentsvereniging Sint Martinus. 

 

In Katholiek Amersfoort is een lezenswaardig  artikel 

opgenomen over de baldakijn die u op bovenstaande foto ziet. 

 

Het gebruik van collectebonnen 
 
Een aantal maanden geleden hebben wij geprobeerd aan te sluiten 

bij de maatschappelijke ontwikkeling, dat er steeds minder gebruik 

wordt gemaakt van contant geld.  

De digitale systemen die veel worden gebruikt (PIN, QR code, 

tikkies etc.) zijn niet altijd een alternatief voor de collecten in de kerk. 

Vandaar dat wij het systeem van collectebonnen nieuw leven wilden 

inblazen. 

Collectebonnen zijn veilig, snel te verwerken en belastingtechnisch 

bij giften te benoemen. 

Een aantal mensen is dit systeem gaan gebruiken. Maar nog lang 

niet iedereen. Vandaar dat wij dit nog eens onder de aandacht willen 

brengen. U kunt ze bestellen via het formulier dat achter in de kerk 

ligt.  
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Op verzoek komt er voor kinderen een collectebon bij. De bon krijgt 

dan ook de naam, kinderbon. De waarde zal zijn 0,50 eurocent. 

Op deze wijze hopen wij dat ook kinderen meekrijgen dat we met 

elkaar, ook financieel, onze geloofsgemeenschap in stand moeten 

houden.  

Heeft u vragen, stuur dan een mailbericht naar 

martinus.locatie@gmail.com  

 

De HH. Martelaren van Gorcum 

Bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli vanuit 

onze parochies 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorcum 

zijn vermoord omwille van hun katholieke geloof, in het bijzonder 

vanwege de Eucharistie en hun trouw 

aan de paus. 

Eén van de martelaren is afkomstig uit 

Amersfoort: de Heilige Theodorus (Dirk) 

van der Eem. In de St. Franciscus 

Xaverius kerk staat een beeld van hem. 

Dit is een bijzondere aanleiding voor de 

parochianen van Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort om mee te gaan. Ook voor de 

parochianen van HH. Martha en Maria is 

deze martelaar misschien niet onbekend.  

Daarom willen we graag een bedevaart 

organiseren voor beide parochies. Bij 

voldoende aanmelding zullen we een 

busreis organiseren: een bedevaart 

vanuit Amersfoort en omstreken naar 

Brielle is dan een dag die verdieping 

geeft in geloof en verbinding tussen 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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(mede)pelgrims.  

Klik hier voor de video over het Heiligdom van de Martelaren van 

Gorcum in Brielle 

(of typ het adres over: https://youtu.be/8HoWuVyLA1A) U kunt zich 

aanmelden bij diaken Jan Nieuwenhuis via de mail: 

diakennieuwenhuis@gmail.com  U kunt hem eventueel ook 

telefonisch benaderen voor een toelichting; zijn telefoonnummer is 

035-5420208. 

Na de mis kunt u ook altijd mij aanspreken over uw (eventuele) 

deelname aan de bedevaart. 

 

Hartelijke groet,          Pastoor Skiba 

 

Aartsbisdom Utrecht  
in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes 

 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer 

een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken 

steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle 

parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze 

lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. 

  

Op 13 juni 2022 wordt in het 

Titus Brandsma Huis in 

Deventer een startbijeenkomst 

gehouden voor mensen in de 

parochies die verantwoordelijk 

zijn voor het organiseren van 

bedevaarten, in het bijzonder 

naar Lourdes. Deze 

contactpersonen voor 

bedevaarten van de pastorale 

teams en vrijwilligers binnen 

https://youtu.be/8HoWuVyLA1A
https://youtu.be/8HoWuVyLA1A
mailto:diakennieuwenhuis@gmail.com
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geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen 

daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in 

Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de 

bedevaartplannen en informatie over de verschillende 

reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) 

en vliegtuig (29 april – 4 mei). 

  

Lustrumbedevaart 

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald 

Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het 

Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de 

coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten 

stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 

2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen 

gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen 

volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We 

weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is 

om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te 

krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.” 

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer 

bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes. 

  

Verrassende piano-mix. Laat je verrassen….. 
  
Op zondagmiddag 3 juli wordt de Pastorie opengesteld voor Gluren 

bij Buren. In de centrale hal zal Corine van den Berg- Maaskant een 

optreden gaan verzorgen samen met een aantal leerlingen van 

Keyboard Midden Nederland. Zij woont in  Hoogland. Zij stelt zich 

hieronder aan u voor en neemt u mee wat er op deze middag gaat 

gebeuren. 

  

Ik ben opgegroeid in een gezin met 5 kinderen waarbij muziek en 

creativiteit een belangrijke rol speelden. 

Mijn vader speelde orgel (was autodidact, mijn opa ook) en mijn 

moeder was creatief, maakte van alles en schilderde. Op mijn 
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8e ging ik op orgelles. Later kwam er een toonwiel- Hammond waar 

ik nog regelmatig op speel. De sound blijft mooi en wordt vandaag 

de dag nog veel gebruikt. 

Ik heb het conservatorium in Hilversum afgerond en ben ruim 30 jaar 

werkzaam geweest aan de muziekschool in Ede. Momenteel geef ik 

les op piano en keyboard in Hoogland aan alle leeftijden. De jongste 

is 7 en de oudste 70 en alles wat daartussen zit. Ik vind het leuk om 

mensen te motiveren en voor ieder persoonlijk de mooiste en meest 

passende muziek uit te zoeken op elk niveau. Wat gaat er gespeeld 

worden tijdens Gluren-bij-de-buren? Dat is een grote verrassing. Het 

kan zijn een klassieker van de Beatles of Queen, het kan ook een 

nummer van Sting of Adele of een hedendaagse hit zijn, mooie 

pianomuziek van Einaudi of iets wat totaal onbekend is. Alles is 

mogelijk..…. Alle leeftijden kunnen meedoen……veel verschillende 

genres…… 

Mijn programma heet daarom ook: Verrassende piano-mix. Laat je 

verrassen…… 

  

kijk voor meer info op haar 

site: https://www.keyboardmiddennederland.nl/ en noteer 

zondagmiddag 3 juli a.s. in uw agenda! 

 

 
 

https://www.keyboardmiddennederland.nl/
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Vacature 

 
 
 
 
 

 
 
Gezocht:  
Medewerker op het secretariaat (v/m)  
R.K. begraafplaatsen Amersfoort 
 
De aanstelling is voor 10 uur/week, verdeeld over 3 dagen. 
 

Amersfoort telt binnen de gemeentegrenzen 3 rooms-katholieke 

begraafplaatsen, ieder met een eigen geschiedenis en uitstraling: 

aan de Utrechtseweg en bij de kerken van Hoogland en 

Hooglanderveen. 

 

De functie 

De medewerker die we zoeken, richt zich voornamelijk op de 

financiële administratie en -indien nodig- het waarnemen van de 

collega die de begraafplaatsadministratie verzorgt. 

Bovendien behoren tot de werkzaamheden diverse algemene 

secretariële zaken, zoals het eerste aanspreekpunt zijn, het 

ontvangen van bezoekers en het behandelen van telefonische 

vragen.  

 

De werkzaamheden worden in hoofdzaak verricht op het kantoor bij 

de begraafplaats aan de Utrechtseweg 30. 

 

Functie-eisen 

 MBO werk- en denkniveau 

 Administratieve achtergrond 

 Klantgericht, communicatief vaardig 
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Solliciteren 

Een uitgebreidere beschrijving van de functie vind je op de website: 

http://www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met: Hans van 

Westerlaak, bestuurslid, telefoon: 06-53338314.  

 

Je reactie kun je sturen naar: Anton Bijlholt, secretaris, email:  

antonbijlholt@kpnmail.nl 

De sluitingsdatum voor reacties is 3 juli 2022. 

Website:      www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl 
 
OVERLEDEN 
Op 18 mei is op 51- jarige leeftijd overleden de heer Jacobus 

Joannes van den Bedem. 

Zijn uitvaart was op vrijdag 27 mei op begraafplaats Rusthof in 

Leusden. Aansluitend was de begrafenis op ons kerkhof de 

Langenoord. 

 
IN MEMORIAM 

 
Ter herinnering aan Marie van ’t Klooster – Kuijer 

 

 

http://www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl/
mailto:antonbijlholt@kpnmail.nl
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Marie is geboren in de Slaag op 11 april 1926 als dochter van Piet 

Kuijer en Nel Hofslot. Zij is de oudste uit een gezin van vijf: Marie, 

Annie, Peter, Wim en Mien. Op klompen naar de lagere school was 

een hele tippel. Een fiets was er in het gezin nog niet. Na de lagere 

school mocht Marie in 1938 naar de naaischool. Vervolgens mocht 

ze naar de kookschool. ‘s Middags kreeg ze tuinbouwles op de 

Hamseweg bij meester Willemsen samen met Hooglanderveners. 

En thuis moest er geholpen worden met al het werk dat er was. 

 

In het begin van de oorlog is de hele familie Kuijer voor één week 

geëvacueerd geweest naar Edam. Toen tante Beth in kamp Vught 

vastzat, stuurde de familie pakketjes met voedsel. Met 17 jaar ging 

ze bij Hannes en Ali van de Grootevheen werken. De sokken nam 

ze mee naar huis om te stoppen. Toen ze 22 jaar was, heeft ze bij 

de familie Qwack in Baarn gewerkt tot zij overleden waren. Ook 

heeft Marie daar heel veel spullen van gekregen die altijd in huis 

hadden gestaan. Ook werkte Marie bij Anna Kuyper en Wim Hofslot 

in de huishouding, haar grootmoeder en grootvader uit Soest. Marie 

kreeg tussen alle werkadressen door kennis aan Gerard van ’t 

Klooster. Na zijn diensttijd heeft Gerard een loonbedrijf opgestart. In 

1950 heeft hij hiervoor ook een tractorcursus gevolgd. In 1954 werd 

er een huis bij gebouwd aan de Calveenseweg door Roersen uit 

Hoevelaken. Gerard en Marie zijn getrouwd op 16 november 1955. 

Ze hadden drie koeien en een hok met varkens. Marie molk ‘s 

middags de koeien.  

Er zijn vijf kinderen geboren: Ida †, Ida, Elly, Marion en Gert. Marie 

had een druk leven met de kinderen en het loonbedrijf. Ze nam alle 

opdrachten aan van de boeren en verzorgde het warme eten voor 

de knechten. Door een noodlottig ongeval met een nieuwe lage 

drukpers is Gerard omgekomen. Dit was op 18 juli 1967, Gert moest 

toen nog geboren worden. Hij is 3 oktober 1967 geboren met het 

syndroom van Down. 

 

Het bedrijf is door Marie verkocht aan Gerard en Martin Horst. Na 

één jaar is ze met het gezin verhuisd naar de Kloosterlaan naar een 
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nieuwbouwwoning. Ome Anton van ’t Klooster was onze voogd en 

heeft dit allemaal helpen begeleiden. Gert ging met drie jaar naar 

een dagverblijf. Marie kreeg iets meer vrije tijd en ging in de Slaag 

de groentetuin doen en haar ouders helpen. Marie hield van mooie 

kleding en naaide dan ook graag kleding voor haarzelf, de kinderen 

en later voor de kleinkinderen. Daarnaast deed ze nog verstelwerk 

voor Ome Wim en andere mensen die wat hadden voor haar. Vooral 

sokken breien deed ze erg graag. 

Marie is 50 jaar lid geweest van de Vrouwenbond, vanaf het 

allereerste begin. Daarnaast heeft ze verschillende jaren bij het 

kerkkoor gezeten. Graag ging ze naar Ida en Marion, waar het 

gezellig was, om te helpen met kinderkleding naaien en eten koken. 

Bij Marion appeltaart bakken, waar ze vooral het schilwerk voor haar 

rekening nam. Zwemmen heeft ze ook nog geleerd en ze ging elke 

week op pad en heeft dit volgehouden tot haar 89e. Toen ze 80 werd 

en de eerste elektrische fietsen kwamen, heeft ze er uiteraard een 

gekocht. Heel veel kilometers naar Achterveld, Hooglanderveen en 

haar omgeving heeft ze met plezier gereden! Toen ze 92 werd en 

een gescheurde rugwervel kreeg, is het fietsen gestopt, ook wegens 

teruglopende krachten.  

Ter afsluiting van de zondag heeft ze heel wat keertjes de rit naar 

Elly en John gedaan; de laatste jaren werd ze zelfs opgehaald om te 

genieten van de zondagavond en de warme maaltijd die haar daar 

werd voorgezet. 

De tuin was een grote hobby van haar, wel het liefst in de 

groentetuin of groente halen uit de tuin bij Ida. Bessen en frambozen 

plukken heeft ze graag mogen doen en jam maken natuurlijk. De 

laatste jaren heeft ze rondom het huis en binnenshuis met hulp alles 

gaande gehouden. Het laatste jaar werd het echt minder en kon ze 

alleen op aanwijzing en praten nog een beetje genieten van haar 

tuin. 

 

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 29 mei 2022 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Jan Tolboom; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 

Xiaoyung. 

 

Zondag 5 juni 2022 

Jaargedachtenis: 

Dhr Van Straalen. 

 

Intentie: 

Job en Riek Botterblom - Voskuilen 

Gijs Hartman; 

Annie Kok - Houdijk  

Jeroen van Ophoven; 

Joop en Ali Tondeur; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 

Xiaoyung. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

week 22    week 24 

  

Zondag 29 mei om 09.00u 

Eucharistieviering;  

Voorganger: Pastor M. 

Meneses;  

Zang: Sint- Martinuskoor.  

 

Zondag 12 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Dameskoor St. Henricus   

Hoogfeest H. Drie-eenheid  
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Donderdag 2 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom.  

 

Vrijdag 3 juni om 09.00u 

Gebedsviering;  

Voorganger: Werkgroep; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

week 23 

Zondag 5 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Projectkoor; 

Hoogfeest Pinksteren. 

 

Maandag 6 juni om 10.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Gregoriaans Schola; 

2e Pinksterdag. 

 

Donderdag 9 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v.TheoHoogenboom. 

Donderdag 16 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 17 juni 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 12 juni 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 9 juni 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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