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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
       Nr 13               26 juni tot en met 9 juli 2022 

 
 
26 juni 10:30 uur opening expositie in de pastorie met vijf 

Hooglandse deelnemers . U bent allen van harte welkom bij 

deze opening. Zie verder pag. 9 
 

De Viering van Sacramentsdag 2022 

 
 

 

Afgelopen zondagmorgen 19 juni, werd in het Eucharistisch Centrum 

Sacramentsdag gevierd. Er waren vele parochianen naar deze 

viering gekomen. Hoe dit allemaal verliep is te zien in een paar foto’s 

en een beeldverslag op de site van Katholiek Amersfoort. Ga 

naar: https://katholiekamersfoort.nl/2022/06/20/viering-van-

sacramentsdag-2022/ 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/06/20/viering-van-sacramentsdag-2022/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/06/20/viering-van-sacramentsdag-2022/
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Rheinberger mis 
Op 3 juli a.s. kunt u nog een keer de Rheinberger mis beluisteren, 

die 12 juni j.l. op de zondag van  Het hoogfeest van de Heilige Drie 

eenheid in de Sint-Martinuskerk is uitgevoerd tijdens de 

Eucharistieviering. Meer informatie kunt u vinden op de website van 

Katholiek Amersfoort.  

 
                            Eucharistieviering 12 juni jl 

 

Diaken Antoon van Gaans welkom  

in de Sint Martinus 

 

Afgelopen zondag werd in het Eucharistisch Centrum 

Sacramentsdag gevierd. Voordat deze viering begon, sprak Han van 

Schagen een welkomstwoord uit aan Diaken Antoon van Gaans. 

“Allereerst wil ik u, diaken Antoon van Gaans, van harte welkom 

heten in de versierde Sint Martinus. Ook al bent u al eerder aan de 

parochie gepresenteerd, wij vinden het fijn u te mogen verwelkomen 

in het Eucharistisch Centrum van onze parochie Onze Lieve Vrouw 

https://www.youtube.com/watch?v=0fhK4gutOXE&authuser=2
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van Amersfoort. U bent benoemd voor de komende vier jaar, 10 uur 

per week voor beide parochies. En daarvan snoepen wij vandaag al 

een aardig deel af. U gaat het Pastoraal Team versterken. lk heb 

begrepen dat u zich voornamelijk bezig zal houden met liturgie en 

ook de link vormt tussen het Pastoraal Team en de Parochiële 

Caritas lnstelling, de PCl. En voorgaan in vieringen hoort daar 

uiteraard ook bij. 

En vandaag ook deze viering samen met pastor Mauricio en dat wel 

op een heel bijzondere en speciale dag: Sacramentsdag. Bevlogen 

en betrokken vrijwilligers, die ik bij deze van harte wil bedanken, 

organiseren ieder jaar de Sacramentsdag, die echt als een traditie 

beschouwd kan worden in Hoogland en Amersfoort- Noord, en dit 

jaar heel speciaal is, omdat het weer kan. En ik vind het mooi dat u 

daarbij aanwezig bent. 

Nogmaals welkom namens onze geloofsgemeenschap Sint Martinus 

en dat wil ik doen met het (kortstondig) aanbieden van een bos 

bloemen. Wij wensen u met Gods zegen heel veel inspiratie en 

geluk bij al uw activiteiten.”  

Bekijk meerdere foto’s op de site van katholiek Amersfoort. Ga 

aar: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 

Zomervakantieregeling 2022 gastvrouwen en 

gastheren in De Pastorie. 

 

Van maandag 11 juli tot en met vrijdag 19 augustus a.s. genieten 

onze gastvrouwen en -heren in De Pastorie van een welverdiende 

zomervakantie. De bezetting op De Pastorie is in deze periode 

beperkt. Vanaf maandag 22 augustus staan zij zowel ‘s ochtends als 

‘s avonds weer voor u klaar om u  te ontvangen; aanwezig, gastvrij, 

aandachtig en dienstbaar.  

Bezetting De Pastorie in de ochtend. 

Overdag zijn de gastvrouwen in deze periode aanwezig op 

https://katholiekamersfoort.nl/martinus/
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maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Op 

dinsdag en donderdag is De Pastorie gesloten. 

 

Avondcatering in De Pastorie. 

‘s Avonds zullen er gedurende deze periode van 11 juli t/m 19 

augustus géén gastvrouwen en gastheren zijn. Wilt u toch 

vergaderen in genoemde periode, dan kunt u na reservering via het 

centraal secretariaat, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur een sleutel ophalen bij de 

gastvrouwen. 

Margreet Franck: contactpersoon gastvrouwen overdag 

Ans Kruisselbrink-Borgonjen: contactpersoon avondcatering  

Ad van Dijk: coördinator verhuur. 

 

Bloemengroet ook op zomervakantie 

n verband met de zomervakantie van 11 juli t/m 19 augustus wordt 

de bloemengroet tijdelijk niet uitgereikt. Na 19 augustus kunt u dit 

bloemetje van verbondenheid weer aanvragen bij Saskia 

Meeuwessen (06-55362132) | of Ans Kruisselbrink - Borgonjen (06-

16521293)  

Mocht er echter een dringende reden zijn om toch bloemen te geven 
dan kan dat ook! 
 

Open tuin en kerk in de zomervakantie 2022 
 

Ook dit jaar willen we als 

Martinusgemeenschap gastvrij zijn naar 

‘thuisblijvers’ en toevallige passanten.  

 

Dit past helemaal bij de uitnodigende en 

open geloofsgemeenschap die we willen 

zijn. De prachtige tuin als oase van rust voor 

iedereen die hier behoefte aan heeft. Een 

mooie plek voor zomerse ontmoetingen. 

Mensen steken regelmatig een kaarsje aan 

in de Mariakapel of brengen een bezoekje 
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aan de begraafplaats. Het is fijn als bezoekers een moment in de 

pastorietuin op een bankje kunnen zitten en in de schaduw van de 

oude beukenboom even bij kunnen komen. Bij ontmoetingen 

ontstaat aandacht voor elkaar en komt nieuwe energie vrij. Kleine 

gesprekjes die een groot effect kunnen hebben. 

 

Tijdens de zomervakantie van 9 juli tot 21 augustus zal daarom het 

tuinhek (rechts van het kerkplein) elke dag geopend zijn. 

Daarnaast is elke woensdag van 15-17 uur ook de kerk open. Het 

streven is dat er dan orgelmuziek klinkt. In de tuin serveren we koffie 

of limonade. 

 

Wil jij een keer gastvrouw of gastheer zijn van 15-17 uur 

op woensdagmiddag?  

Alleen s men lukt het om activiteiten te organiseren. 

Je bent meer dan Welkom!  

Heb je andere suggesties voor verbindende en inspirerende 

activiteiten? Je maakt ons blij door even contact op te nemen 

 

Carolien van Middelaar: carolien68@icloud.com (06-36295984) 

Ans Kruisselbrink- Borgonjen: ans@kruisselbrink.eu (06-16521293) 

Ad van Dijk: advandijk1@gmail.com (06-10717871) 

 
 

Uit de 

dromen van de lente, wordt in de herfst jam gemaakt’ 

De jongeren van onze parochie dromen van een eigen jeugdhonk op 

de zolder van De Pastorie. 

Voor het 3e jaar organiseren we de actie 

Martinus Streekproducten.  

Met de opbrengst dragen we samen bij aan het 

realiseren van de droom van onze jongeren.  

 

mailto:carolien68@icloud.com
mailto:ans@kruisselbrink.eu
mailto:advandijk1@gmail.com
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Eerlijk-lekker-duurzaam. 

Binnenkort begint opnieuw de tijd dat we oogsten van al het goede 

dat de natuur ons geeft. 

Vorige jaren was de verkoop van handgemaakte sap en jam, 

zelfgekweekte aardappelen, groente, fruit en noten een groot 

succes.  

Fijn als u opnieuw meedoet met het delen van onze 

overvloed. 

Vanaf zondag 3 juli staat achter in de kerk een 

mand, waarin u de potjes met heerlijkheden kunt 

neerzetten.  

Daarnaast verwelkomen vrijwilligers u op werkdagen 

in de Pastorie van 09.00 tot 12.00 uur om uw oogst in ontvangst te 

nemen. 

Vanaf 26 augustus kunt u elke vrijdagochtend in 

de Pastorie zelfs verse producten doneren. 

Direct na de zomervakantie verkopen we de 

vruchten van moeder aarde.  

We starten op zondag 28 augustus, na de 

eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. 

Zo lang er voorraad is, zal daarna ook in de Pastorie een kraam 

staan. 

 

Alvast hartelijke dank. 

Margreet Gorter, Margreet Franck, Brigitte Duijvesteijn en Ad van 

Dijk 

 

Een Experience aan muziek tijdens 

Gluren bij de Buren op 3 juli 

 

Op zondagmiddag 3 juli a.s. zal een Experience aan muziek te 

horen en te zien zijn van Corine van den Berg-Maaskant. Zij heeft in 

Hoogland een eigen muziekpraktijk en samen met haar leerlingen 

gaat zij spelen in de Pastorie van de geloofsgemeenschap Sint 

Martinus te Hoogland. 
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Iedereen is van harte 

welkom en kan komen 

kijken en luisteren bij dit 

bijzondere experiment.  

 

 “Piano spelen is een 

mooi experiment voor 

jezelf” 

In haar praktijk heeft zij een diversiteit aan talenten en zelfs 

onverwachte talenten. Zo heeft zij een leerling die recentelijk bij een 

begrafenis van zijn oma heeft gespeeld. De hele zaal werd verrast, 

omdat niemand hem ooit had horen spelen. Hij heeft pas 2 jaar les 

en daar speelde hij het nummer van Ludovico Einaudi: Experience. 

Op de vraag van Corine of hij wel eens iets had laten horen aan zijn 

ouders, kwam de reactie: “Nee, want dat doe ik eigenlijk nooit, 

omdat ik altijd op mijn kamer boven zit te spelen.” En dan te 

bedenken dat hij in de afgelopen 2 jaar ook maanden  alleen online 

les heeft gehad. Na extra muziekles bij Corine werd het een 

geslaagde uitvoering. 

 “Dit muziekstuk bouwt zich op na veel repeteren en ik heb dit 

muziekstuk zo voor hem gearrangeerd, dat het een compleet 

nummer is geworden, waarin je niets mist. Dit betekent gewoon voor 

mij dat pianoles geven gewoon superleuk is om te doen,” aldus 

Corine. Nu dit laten horen en zien aan de bezoekers van Gluren bij 

de Buren vindt zij erg spannend. Ze heeft er enorm veel zin in en 

gaat er helemaal voor, net als haar leerlingen. Als we haar tot slot 

vragen wat pianomuziek voor haar doet, geeft zij de reactie: “Het 

blijft altijd gewoon heel erg mooi. Het kan heel klein gespeeld 

worden en heel zacht gespeeld worden. Met de piano kunnen je alle 

kanten op, want het kan ook spetteren. Het verveelt eigenlijk nooit 

met dit verrassende instrument. “Je kunt alle kanten op” 

Een Verrassende piano-mix  

Tot slot staat op youtube een Verrassende piano-mix van Corine van 

den Berg. Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=Q3ptzrjPqiA 

en laat je je verassen! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3ptzrjPqiA
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Aanvangstijden en meer info 

Onderstaand het volledige programma van Gluren bij de Buren dat u 

aangeboden wordt door het Martinusbericht. Dit zijn de optredens 

die in Hoogland plaatsvinden. Neem dit mee en ga op stap!  

aangeboden wordt door het Martinusbericht. Dit zijn de optredens 

die in Hoogland plaatsvinden. Neem dit mee en ga op stap! 

 

Artiest Adres Aanvangstijden 

HIGH 5: soul en R&B Zandkamp 99 13:00 en 14:30 uur 

Jazz Managers Sandbrinkerf 12 13:45, 15:15 en 16:45 uur 

Beroemde aria's en 

duetten Fluitekamp 112 13:45, 15:15 en 16:45 uur 

WhoCares Breelandhof 29 14:30, 16:00 en 17:30 uur 

De verrassende 

pianomix Kerklaan 22 13:00, 14:30 en 16:00 uur 

Jazzy Monday Droevendalsesteeg 7a 14:30, 16:00 en 17:30 uur 

Passe Schoonoorderlaan 22 13:00, 14:30 en 16:00 uur 

Bruin Tapijt Zadelmakerstraat 5 13:45, 15:15 en 16:45 uur 

Gemengd koor, Tourdion 

zingt de merels uit de 

boom Pottenbakkerlaan 11 14:30, 16:00 en 17:30 uur 

Gelegenheidstrio 2 

klarinetten en fagot Schothorsterlaan 52 14:30, 16:00 en 17:30 uur 

Krizzkrazz Schothorsterlaan 33 13:00, 14:30 en 16:00 uur 

 

Tot slot wilt u dit gehele experiment (geel gearceerd) komen horen 

en zien. Kom dan op deze middag naar de Pastorie aan de Kerklaan 

22 te Hoogland. 

Lees meer over de aanvangstijden van haar optreden op de site van 

Gluren bij de Buren: https://glurenbijdeburen.nl/amersfoort .  Wilt u 

meer weten over haar muziekpraktijk, ga dan naar haar site: 

https://www.keyboardmiddennederland.nl/ 

 

 

. 

https://glurenbijdeburen.nl/amersfoort
https://www.keyboardmiddennederland.nl/
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Hooglandse exposanten  op de tentoonstelling  
in de pastorie 31 mei t/m 5 september 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Bertha Beers 

Bertus Beers zingt 40 jaar in het 
Sint- Martinuskoor 
Foto: Sint- Martinuskoor 100 jaar 

Riet Tolboom 

Vrijheid 

 

Rietje 
Eggenkamp- 
Tolboom 

Tiny Koller Riet Penterman 
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Gezocht: projectleider decorbouw musical Kaïn 
In de eerste twee weekenden van oktober dit jaar vinden in het 

Icoontheater in Vathorst de uitvoeringen plaats van musical Kaïn.  

Voor onze decorploeg zijn we dringend op zoek naar een 

projectleider, die de decorbouw in afstemming met de regisseuse 

coördineert en begeleidt en het budget bewaakt. Mogelijk komt 

hierbij de coördinatie van de logistiek voor de opbouw van het decor 

bij. De decorploeg bestaat uit drie enthousiaste denkers én doeners, 

die weten wat hierbij komt kijken.  

Vanwege de planning en uitvoering van werkzaamheden is het fijn 

als je op korte termijn hiervoor beschikbaar bent. Er staat geen 

vergoeding tegenover, behalve veel dank en het delen in een 

hopelijk succesvolle musical! Interesse? Aanmelden kan via 

info@musicalkain.nl . Meer info? Bel met Ferdinand, productieleider, 

via 06-31793446.  

 
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 3 juni is op 86- jarige leeftijd overleden mevrouw Martha Sophia 

Jansen-Eibergen ( Martha). Zij woonde in de St Brandaenstraat in 

Amersfoort. Haar uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden in 

de Martinuskerk en op ons kerkhof. 

 

Op 14 juni is overleden mevrouw Estrella Hartman- Hanley! ( 

Estrella) Zij woonde in verpleeghuis Daelhoven in Soest. Haar 

uitvaart was 20 juni in onze kerk. Daarna was de crematie 

 

Op 19 juni is overleden mevrouw Anna Maria Voorburg- 

Kuijer(Annie) Zij woonde aan de Zevenhuizerstraat 134. Haar 

uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden op vrijdag 24 juni. 

mailto:info@musicalkain.nl
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 26 juni 2022 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

Annie Kok - Houdijk  

Richard Noortman; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Jan Tolboom; 

Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon 

Smink; 

Uit dankbaarheid; 

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

Xiaoyung. 

 

Vrijdag 1 juli 2022 

Uit dankbaarheid voor een 50 jarige huwelijk. 

 

Zondag 3 juli 2022 

Jaargedachtenis: 

Bertus van den Heuvel, Aal van den Heuvel - Hilhorst en Piet van 

den Heuvel; 

Jan Smink. 

 

Intentie: 

Toos van Middelaar - Boots; 

Jeroen van Ophoven; 

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

Xiaoyung. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 
Week 26     vervolg week 27 

Zondag 26 juni om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger:Pastor M. Meneses; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
 
Donderdag 30 juni om 09.00u 
Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
 
Vrijdag 1 juli om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger:Pastor M. Meneses; 
Vrijdagmorgenviering. 
 
Zaterdag 2 juli om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 
Afsluiting 
schooljaar/Familieviering. 
 
Week 27 
Zondag 3 juli om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Zang: Dameskoor St. Henricus 
en Kleinkoor PetitSoli. 

Zondag 3 juli om 11.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Doopviering. 
 
Donderdag 7 juli om 09.00u 
Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
 
Week 28 
 
Zondag 10 juli om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
 
Donderdag 14 juli om 09.00u 
Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
 
Vrijdag 15 juli 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 Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
Het volgende Martinusbericht komt uit op 10 juli 2022. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 7 juli 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:martinus.locatie@gmail.com

