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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
           Nr 12        12 tot en met 25 juni 2022 

 
 

 
Pastor Mauricio Meneses nodigt u uit voor 

Sacramentsdag 19 juni a.s.  
 
Komende zondagmorgen 19 juni vieren we in onze 

geloofsgemeenschap Sacramentsdag. Vele vrijwilligers zijn druk in 

de weer geweest om er weer een mooie dag van te maken.  

Het is voor de eerste keer Pastor Mauricio Meneses samen met 

Diaken Antoon van Gaans hierin voorgaat.  

In een korte youtube-reportage vertelt hij over de betekenis en het 

het ontstaan van Sacramentdag en nodigt hij iedereen van harte uit 

om hierbij aanwezig te zijn. Bekijk dit door de 

link: https://www.youtube.com/watch?v=9PkAYebUGJQ  te openen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PkAYebUGJQ
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12 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid 

met twee koren en de Rheinbergermis 

'Sanctissimae Trinitatis' 

 

Op 12 juni vieren we het Hoogfeest van 

de Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid 

of Triniteit: de theologische opvatting 

dat er één God bestaat in drie 

goddelijke entiteiten: de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest 

 

 

 
De Vader, De Zoon en de Heilige Geest (duif) 

 

Componist Joseph Rheinberger (1839 - 1901) schreef in 1880 zijn 

'Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis', opgedragen aan de 

Heilige Drie-eenheid. 

 

In de Eucharistieviering van zondag 12 juni zingt kamerkoor PetitSoli 

deze bijzondere a capella mis onder leiding van dirigent Paul Valk 

die zijn sporen als kerkmusicus ruimschoots verdiend heeft. 

Momenteel is hij in onze parochie nog regelmatig pianist van de 

Koorgroep in de Franciscus Xaveriuskerk.  

De verdere gezangen in deze viering, waaronder het prachtige Avé 

Verum van Mozart, komen voor rekening van twee koren: 

Dameskoor St Henricus en PetitSoli, onder leiding van dirigent 

Marian Overmaat. 

 

En met het mooie openingslied 'Dit is een morgen als ooit de eerste' 

waarbij iedereen kan meezingen hopen we op een inspirerende 

eucharistieviering op deze eerste zondag na Pinksteren. 
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Wake voor vluchtelingen 18 en 19 juni 

 

, 

 

Op 18 en 19 juni (14:00 - 14:00 uur) wordt er een wake voor 

vluchtelingen van 24 uur georganiseerd door de Johanneskerk aan 

de Westsingel 30 in Amersfoort, in samenwerking met de Raad van 

Kerken. Zaterdagmiddag en zaterdagavond is er onder meer een 

maaltijd en ontmoeting met bewoners van het AZC en vluchtelingen 

uit Oekraïne.  

Op elk even uur is een korte wake gepland, een liturgisch moment. 

Die mag naar eigen inzicht ingevuld worden. Mooi om dat ook 

samen te doen! Muziek/muzikanten meenemen graag. Jongeren zijn 

ook van harte uitgenodigd, een spel spelen, een film kijken, er zijn 

veel mogelijkheden. 

Meer informatie: http://www.johanneskerk.nl/wake-voor-de-

vluchteling 

Ook is er vanaf 15:30 uur een netwerkbijeenkomst Kerk en 

Nieuwkomers. Onderaan dit Martinusbericht treft u de nieuwsbrief 

NieuwskomersAmersfoort aan.  

 

Achterin de kerk ligt ook een aantal exemplaren van deze 

nieuwsbrief. 

http://www.johanneskerk.nl/wake-voor-de-vluchteling
http://www.johanneskerk.nl/wake-voor-de-vluchteling
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Zomeractiviteiten van het Spiritueel Cultureel 

Centrum Amersfoort 

 

Voor je inspiratie hoef je niet op vakantie te gaan. 

Want het Spiritueel Cultureel Centrum biedt juist de thuisblijvers in 

de komende zomer de volgende activiteiten aan: 

 

- meditatief schilderen: met als thema Bloei; met Marjet de 

Jong. 

Datum/ tijd:  vrijdagmiddag 24 juni 14.00- 16.30 uur.  

Bij voldoende belangstelling ook op 8 juli en  

12 augustus. 

Plaats:  Tuinzaal pastorie Franciscus 

Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aantal deelnemers: maximaal 12  

Kosten: € 7 per keer (inclusief materialen) 

Informatie en aanmelding:  bij Marjet de Jong , 

marjet@taalentekenen.nl  

 

- ‘Vacare’ bijeenkomsten: christelijke meditatie  

(stilte, en meditatie met een tekst):  

zaterdagmorgen 2 juli en 6 augustus, 09.30- 11.00 uur (met na 

afloop koffie/ thee drinken) 

Ervaring is geen vereiste, ieder blijft een beginner. 

 Kom eens proberen of deze weg  bij je past.  

Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer 

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@hotmail.com  

Bijdrage: € 3 per keer 

 
Deze  afbeelding staat op  de gevel boven de 

voormalige ingang van de Adelbertabdij in 

Egmond-Binnen. De spreuk Deo Vacare 

betekent: ruimte maken voor God. Van het 

woord ‘vacare’ is het woord vakantie afgeleid 

mailto:marjet@taalentekenen.nl
mailto:koola003@hotmail.com
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Wat zijn de Lauden 

 

Bij de vieringen onderaan in het Martinusbericht ziet u regelmatig 
Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom staan. Misschien is het niet voor 
iedereen even duidelijk wat ermee bedoeld wordt. 
 
Hieronder geeft hij een presentatie over de Lauden. 
 
In mei 2015 zijn de Lauden gestart voor de OLVA-parochie. Op 
nadrukkelijk verzoek van pastoor Tuan is dat toen begonnen in de 
Kruiskerk, omdat dat het Eucharistisch Centrum was. Er is geen 
werkgroep bij betrokken, maar ze worden gehouden voor, door en 
met de op dat moment aanwezige mensen. 
  
De teksten zijn die van de officiële Lauden (ochtendgebeden) van de 
Katholieke Kerk. Dat zijn dus de teksten die door alle priesters en 
diakens wereldwijd samen met overige gelovigen dagelijks gebeden 
worden. Dat schept meteen een band met andere christenen 
wereldwijd, die precies diezelfde psalmen op die dag bidden. 
  
Het grootste gedeelte wordt gezongen: in afwisseling voorzanger – 
overige aanwezigen. 
Met name de psalmen hebben een belangrijke plaats. De antifonen 
bij de psalmen zijn altijd aangepast aan de tijd van het jaar of het 
(hoog-)feest dat die dag gevierd wordt. De korte lezing wordt door 
een andere voorzanger gezongen en het Onze Vader door iedereen 
tezamen. 
Deze vorm is terug te voeren tot een vorm die ook Jezus zelf 
gebruikt heeft. 
  
Wellicht lijkt het door bovenstaande ‘heel hoog- kerkelijk’, maar door 
de eenvoud van een vorm die zich door de eeuwen heen bewezen 
heeft, valt dit alles zeker niet ‘zwaar op de maag’. In tegendeel: de 
meeste psalmen benoemen de universele gevoelens, die ieder 
mens kan hebben en ons ook nu nog inspireren. Ook doordat er 
altijd boekjes zijn met alle teksten in de juiste volgorde is het heel 
makkelijk te behappen. 
  
De aanwezigen blijken uit diverse christelijke stromingen te komen: 
naast katholiek ook protestant of orthodox. Daarmee is het eerder 
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een wekelijkse oecumenische gebedsviering dan een katholiek 
onderonsje. 
  
Ik hoop dat er zo wat duidelijkheid is ontstaan over de Lauden. En 
als u het een keer écht mee wilt maken, kom dan een keer langs op 
de woensdag 9.00 uur in de oude dagkapel van de Kruiskerk of op 
de donderdag om 9.00 uur in de kapel/sacristie van de Martinus. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Theo Hoogenboom 
 

 

 

Bedevaart naar Kevelaer op maandag 25 juli  

 

 
Broederschap van Kevelaer Amersfoort en ’t 

Gooi 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Door de coronacrisis was het de afgelopen 2 jaar niet mogelijk om 

naar Kevelaer te gaan. In 2019 hebben wij in oktober zowel in 

Blaricum als in Achterveld digitaal een “slotviering” gehouden en 

vorig jaar een succesvolle alternatieve bedevaart in Achterveld.  

Door sluiting van enkele hotels hebben we besloten om dit jaar op 

maandag 25 juli een ééndaagse bedevaart  te organiseren. En wie 

weet wat we volgende jaar kunnen doen. 

We hebben een gevarieerd programma samengesteld wat inmiddels 

ook door de bedevaartsleiding in Kevelaer voor akkoord is 

bevonden. Het belooft een mooie bedevaart te worden. 
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Op 25 juli vertrekken we om ca. 08.00 uur vanuit Achterveld.  

Het programma in Kevelaer ziet er als volgt uit: 

 

11.15 uur: Intochtprocessie 

  Aansluitend H. Mis in de Basiliek 

  Aansluitend koffie cq lunch (zelf te verzorgen) 

14.15 uur: Kruisweg, grote en kleine 

17.00 uur: Diner door de broederschap verzorgd,  

bij deelname op te geven bij inschrijving 

18.30 uur: Gebedsdienst, afsluitend met Lof. 

Aansluitend Lichtprocessie en afscheid bij de 

Genadekapel 

Daarna gaan wij direct naar de bussen en rijden wij naar huis terug. 

We verwachten ’s avonds tussen 21.30 en 22.00 uur weer terug te 

zijn.  

Kosten voor de busreis € 50,00 p.p. Kinderen onder 15 jaar € 8,00 

en tussen 15 – 18 jaar € 15,00.  

De Broederschap verzorgt ook een diner. Kosten hiervan zijn           

€ 20,00 incl. drankjes. Aanvang diner 17.00 uur. 

De kosten voor de bus en eventueel diner bij aanmelding te voldoen. 

 

U kunt zich telefonisch opgeven bij: 

Arda van de Boom              tel. 06-25592255  

Willie van Hamersveld        tel: 033-4681680/ 0657884549  

 

Inschrijfformulieren kunt u afhalen bij Arda van de Boom/ 

vandeboom@kpnmail.nl 

 

Graag opgeven vóór 25 juni a.s.  

 

Wij hopen u allen weer te zien in Kevelaer. 

Met hartelijke groet, 

Arda van de Boom en Willie van Hamersveld 
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Expositie in de Pastorie 31 mei t/m 5 september 

 

Mooie expositie waarin werk te zien is van jong en oud in de 

Pastorie van de Sint - Martinuskerk in Hoogland. 

 

 
                                     Laura Jamin, colorblind 

 

Van 31 mei tot 5 september 2022 is in de Pastorie een expositie 

ingericht van de jonge kunstenares Laura Jamin. Haar werk siert de 

wanden. Daarnaast op de sokkels een variatie aan beelden van vijf 

welbekende Hooglandse dames, tevens parochianen van de 

Martinuskerk.  

Laura is 1992 geboren aan de kust van Schoorl. Enige tijd geleden 

heeft zij de kust verruild voor de stad. In hartje Utrecht werkt ze aan 

haar fantasierijke schilderijen. Daarnaast gebruikt Laura de 

ervaringen in haar werk als ergotherapeut voor blinde en 

slechtziende kinderen als inspiratie. U kunt de schilderijen 

herkennen aan de mix tussen surrealisme en figuratieve kunst. 

Gezichten laat Laura over aan uw verbeelding. Zodat u zelf het 

verhaal en de persoon mag kiezen bij het schilderij. Als u alvast de 
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sfeer wil proeven van haar werk, kunt u kijken op de website. Op de 

sokkels en in de vitrine zien we de beelden van Riet Eggenkamp, 

Bertha van Beers, Riet Tolboom, Tiny Koller en Riet Penterman. Al 

jaren komen zij wekelijks samen om onder begeleiding van 

cursusleidster Wil Huurdeman beelden te boetseren. Uit een klomp 

ontstaan sculpturen, waarin mens en dier centraal staan. Thuis 

kunnen de dames verder met hun hobby, want ze zijn inmiddels 

gevorderd. Voor het boetseren met de klei wordt er eerst een stevige 

constructie gemaakt. De geboetseerde objecten worden nadat de 

klei droog is, afgewerkt met acrylverf. Het kost de nodige inventiviteit 

om tot een verrassend eindresultaat te komen. De beelden zijn dan 

ook een lust voor het oog. 

www.laura-jamin.com 

 

De opening van deze expositie is op 26 juni a.s. om 10:30 uur na de 

zondagmorgenviering. 

 

U bent nu al 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.  Buiten deze tijden graag op afspraak. 

 

Boekenmarkt  9 juli a.s. 
  
Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 9 juli weer van 10 

tot 2 uur een tweedehands boekenmarkt gehouden. 

De ruimte staat dan weer vol met een keur van boeken in allerlei 

categorieën, waaronder (streek)romans, thrillers, literatuur, maar ook 

kinderboeken en boeken over Amersfoort en omgeving. 

Er zijn sinds de vorige boekenmarkt weer veel boeken 

binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd ter 

ondersteuning van de activiteiten van “De Ontmoeting”. 

Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2 op de 

hoek van de Laan naar Emiclaer. 
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Zindex033.nl 

Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 
DOOPVIERING  
 
Op 3 juli worden om 11.00 uur door pastoor Gé Nijland gedoopt: 

Ariën Jerom Smink,  

Griet Aleida van Harten en  

Donna Marina Natascha Dijns. 

OVERLEDEN 
 

Op 1 juni is op 81- jarige leeftijd overleden de heer Theodorus 

Melchior Maria (Theo) van Loon. Zijn uitvaart was op 8 juni in de 

Martinuskerk. Hierna volgde de begrafenis op de Langenoord. 

 

GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 12 juni 2022 

Jaargedachtenis: 

Henk van den Heuvel. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Grada van den Heuvel - Hilhorst; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Gerbrand Voorburg en familie; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - Van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

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

Xiaoyung. 

 
 

http://zindex033.nl/
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Zondag 19 juni 2022 

Jaargedachtenis: 

Gerard Huurdeman en familie Huurdeman - Elders; 

Jan van Middelaar; 

Johannes Mossing en Maria Mossing-van Huet; 

mevr. Snijders - Berkers. 

 

Misintentie: 

Mien van Dijk en familie Van Dijk - Wolvenne; 

Henk van Hamersveld; 

Marie van 't Klooster - Kuyer namens de Sacramentsvereniging; 

Kees Kuijer; 

Jans van Middelaar - Hilhorst; 

Rijk Voskuilen; 

Voor de leden en overleden leden van de Sacramentsvereniging; 

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

Xiaoyung. 

 
 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 24    vervolg week 25 
  
Zondag 12 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Dameskoor St. Henricus 

en PetitSoli;  

Hoogfeest H. Drie-eenheid  

 

Donderdag 16 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 

 

 

Donderdag 23 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 

 

Zaterdag 25 juni om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 
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Vrijdag 17 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

week 25  

 

 

Zondag 19 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses 

en Diaken F. Sieraal; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Hoogfeest Sacramentsdag 

aansluitend processie. 

week 26 

 

Zondag 26 juni om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor. 

 

Donderdag 30 juni om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 2 juli om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 

Familieviering. 

 
 

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 26 juni 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 23 juni 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/
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Nieuwsbrief NieuwkomersAmersfoort, mei 2022 
 

Beste mensen, 

  

Het projectteam van de gemeente voor de “noodopvang 

vluchtelingen” vertelt ons regelmatig hoe belangrijk het is dat 

vrijwilligers betrokken zijn en blijven bij de opvang van vluchtelingen.  

Op dit moment is de gemeente niet op zoek naar nieuwe 

gastgezinnen of opvanglocaties. De grote groep vluchtelingen wordt 

nu voor langere tijd opgevangen in opvanglocaties op de Zonnehof 

en de Plotterweg. Daar is plek voor ongeveer 450 mensen. Als er 

meer plek nodig is om vluchtelingen op te vangen, of als blijkt dat de 

huidige 2 opvanglocaties niet voldoen aan de vraag, dan kijkt de 

gemeente naar andere oplossingen. 

 

Dank voor jullie hulp en aanbod. 

De eerste periode is op beide locaties gewerkt aan een dagelijks 

goed lopende opvang. Deze rustfase was nodig voor zowel de 

vrijwilligers, maar ook voor de organisatie. Jullie hebben ons 

voorzien van helpende handen, fietsen, corvee, etc. Ook hebben we 

veel aanbod ontvangen voor ontmoeting, maatjes en recreatieve 

activiteiten. Van veel aanbiedingen hebben we nog geen gebruik 

kunnen maken. We zijn erg blij met het grote aanbod en al jullie 

gegevens zijn bewaard. De bedoeling van de organisatie is om met 

inzet van beroepskrachten de coördinatie van vrijwilligers “in banen” 

te leiden.  

 

Vacature Coördinator vrijwilligers vluchtelingenopvang 

Indebuurt033 

Inmiddels zijn er gesprekken gaande met een kandidaat coördinator 

vrijwilligers voor de Zonnehof. Voor de Plotterweg wordt nog gezocht 

naar een coördinator.  

Het gaat om een functie van 20 / 28 uur voor de duur van 1 jaar.  

De belangrijkste taak van de coördinator is het matchen van vraag 

en aanbod en vraagbaak zijn voor de betrokken vrijwilligers. Heb je 
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interesse in deze functie? Of wil je meer weten over deze baan? 

Neem dan contact op met Lonneke Lavrijssen per email: 

Lonneke.Lavrijssen@indebuurt033.nl 

 

Meet en Greet 

Vanuit de kerkelijke vrijwilligersinitiatieven en de facebookgroep 

“Amersfoort geeft thuis” zoeken we naar een gelegenheid voor het 

organiseren van een Meet en Greet. Dit is een vervolg en uitbreiding 

van de ontmoeting tijdens de Oekraïnse Paaszondag op 24 april. 

Binnenkort volgt er meer informatie over deze nieuwe ‘Meet en 

greet.’  

 

Aanbod 

Via de facebookgroep “welkom in Amersfoort” kun je reageren op 

initiatieven en vragen. 

Weet dat we enorm blij zijn met jullie betrokkenheid en u kunt blijven 

reageren met aanbod voor activiteiten, naar: 

nieuwkomersamersfoort@gmail.com 

Heb je tips voor vacatures voor betaald werk, mail dan naar: 

vluchtelingen@amersfoort.nl.   

 

Ondersteuning gastgezinnen 

Ondertussen zijn er ook veel gastgezinnen in Amersfoort die via hun 

eigen netwerken mensen opvangen. Voor zowel de gastgezinnen 

als voor de Oekraïense gasten heeft de gemeente informatie 

geplaatst op de website: https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-

en-zorg/hulp-aan-oekraiense-vluchtelingen.htm. Ook De Rustplek 

biedt adviezen en tips aan gastgezinnen.   

 

Gezocht vrijwilligers die gastgezinnen in Amersfoort kunnen 

ondersteunen. 

In deze rol ondersteun je gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen 

opvangen. Dit doe je samen met een andere vrijwilliger. Je bent 

vraagbaak voor allerlei praktische zaken waar gastgezinnen 

tegenaan lopen en waar zij hulp bij kunnen gebruiken.  

mailto:Lonneke.Lavrijssen@indebuurt033.nl
mailto:nieuwkomersamersfoort@gmail.com
mailto:vluchtelingen@amersfoort.nl
https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/hulp-aan-oekraiense-vluchtelingen.htm
https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/hulp-aan-oekraiense-vluchtelingen.htm
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Je wordt ondersteund door een vrijwilligerscoördinator van het Leger 

des Heils en je werkt samen met Takecarebnb, het Rode Kruis en/of 

Vluchtelingenwerk.  

Je hebt vooral contact met gastgezinnen via de telefoon, mail of 

Whatsapp en je bezoekt hen een keer. Je hebt een rol als 

ondersteuner, niet als hulpverlener. 

Aanmelding:https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligers-

oekraine 

 

Gezocht: vrijwilligers kinderactiviteiten Zonnehof 

Op de locatie Zonnehof worden op zaterdagmiddag van 14.00 tot 

16.00 uur kinderknutselactiviteiten aangeboden. De activiteiten 

vinden eens in de twee weken plaats. Het knutselteam zoekt nog 

uitbreiding van vrijwilligers. Wil je meewerken aan dit aanbod meld je 

dan aan door een mail te sturen naar 

nieuwkomersamersfoort@gmail.com  

 

Roostersysteem inzet vrijwilligers keuken Zonnehof en 

Plotterweg: 

Wat heerlijk dat we nu een roostersysteem hebben waar jullie je 

eigen voorkeuren meteen kunnen vastleggen. Hier nogmaals de link 

naar het corvee rooster: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfjHum4mu_dUD56LbOY

2EsAA7eZ8Q67UdwdpJD07I2o/edit?pli=1#gid=1768505206. 

Vooraf je nog wel even aanmelden bij: 

nieuwkomersamersfoort@gmail.com.  

  

Oproep Oxana voor hulp bij Popup kledingwinkel   

Pop-up Kleding Depot gaat van start bij Kringloop Amersfoort, adres 

Zwaaikom 21, openingstijden 10-17 uur van Maandag tot Zaterdag. 

Vanaf 3 mei beginnen we met sorteren van kleding. Vanaf 4 mei 

gaan we kleding uitgeven. We hebben je hulp hard nodig! Graag 

minimaal 2-3 uur per keer. Er komen ook vluchtelingen helpen, zo 

werken we samen en is er ruimte voor ontmoeting. 

 

https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligers-oekraine
https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligers-oekraine
mailto:nieuwkomersamersfoort@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfjHum4mu_dUD56LbOY2EsAA7eZ8Q67UdwdpJD07I2o/edit?pli=1#gid=1768505206
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfjHum4mu_dUD56LbOY2EsAA7eZ8Q67UdwdpJD07I2o/edit?pli=1#gid=1768505206
mailto:nieuwkomersamersfoort@gmail.com
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Via deze link kan je je inschrijven voor dagdelen wanneer je kan 

komen, aub alleen je naam invullen! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eUPjHqVsFie0bVVML-

ewbcwH_vjkcEG-fNX8bkzKxA/edit?usp=sharing 

 

Je kan je mobiel delen, als je dat wil  door een e-mail te sturen naar: 

popupkledingdepot@gmail.com Voor meer informatie kan je Oxana 

ook bellen of appen: tel: 0641252002  

 

Fietsen gezocht! 

Voor beide locaties zijn nog fietsen gewenst. Alle maten zijn nog 

welkom, maar vooral heren- en damesfietsen. Als u een fiets wilt 

aanbieden, kunt u contact opnemen met Simone Kennedy: 

kennedydoornbos@gmail.com. Zij zal een vrijwillige fietsenmaker 

regelen om de fiets op te halen als er nog kleine reparaties nodig 

zijn. U kunt de fiets ook zelf brengen. Het is dan wel noodzakelijk dat 

u de fietsen bij aankomst op slot doet en de sleutel aan de 

beveiligers geeft om ze te markeren. Pas als de fiets en de sleutel 

zijn gemarkeerd, kunnen ze uitgeleend worden. Anders gaan 

vluchtelingen er meteen mee fietsen en claimen ze de fietsen soms 

als persoonlijk bezit. Het is de bedoeling dat er gezamenlijk gebruik 

wordt gemaakt van de verkregen fietsen. 

  

Hartelijke dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsbrief. 

Een goede voortzetting van deze heerlijke zonnige meimaand. 

  

Elja Stoel 

Simone Kennedy 

Jennie Harmelink     

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eUPjHqVsFie0bVVML-ewbcwH_vjkcEG-fNX8bkzKxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eUPjHqVsFie0bVVML-ewbcwH_vjkcEG-fNX8bkzKxA/edit?usp=sharing
mailto:popupkledingdepot@gmail.com
mailto:kennedydoornbos@gmail.com

