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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
           Nr 14     10 tot en met 23 juli 2022 

 
 

Zomer 2022 
Kom naar de open tuin en kerk 
van de Sint- Martinuskerk.  
Zie pag. 3 voor meer 
informatie. 
 
 
 

 

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 

maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Op 

dinsdag en donderdag is De Pastorie gesloten. 
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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 

 

In 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! 

 

Gluren bij de Buren ’22:  

Een groot applaus voor de artiesten! 
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Wat een geweldige opkomst en wat een enthousiasme hadden we 

afgelopen zondagmiddag in de Pastorie en in de tuin!. Alle 120 

gluurders hebben we een warm welkom gegeven. Corine van den 

Berg- Maaskant genoot, samen met haar vele leerlingen van haar 

school, zichtbaar. De Gluren bij de Buren organisatie maakt op hun 

beurt een diepe buiging voor ons. Zonder ons e.a. is er geen Gluren 

bij de Buren, daarom ONWIJS BEDANKT! 

In de onderstaande korte reportage zien we de 14- jarige Charly 

Vink. Samen met de andere leerlingen speelde hij de sterren van de 

hemel. Ga naar: 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/05/gluren-bij-de-buren-22-

een-groot-applaus-voor-jullie/ 

 

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 

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. 

 

https://www.keyboardmiddennederland.nl/
https://www.keyboardmiddennederland.nl/
https://glurenbijdeburen.nl/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/05/gluren-bij-de-buren-22-een-groot-applaus-voor-jullie/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/05/gluren-bij-de-buren-22-een-groot-applaus-voor-jullie/
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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. 

 

IN MEMORIAM 

 

In dierbare herinnering aan 

Annie Voorburg - Kuijer 

19 maart 1928 19 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 maart 1928 werd ma als tweede kind van Piet Kuijer en 

Nel Hofslot  geboren  op  een  boerderij  aan de  Slaagseweg in 

Hoogland. Het gezin bestond uit vijf kinderen: Marie, Annie, 

Peter, Wim en Mien. Omdat de Slaagseweg ver buiten de 

dorpskern lag, moest ma tijdens haar schooltijd dagelijks op haar 

klompen een half uur heen en een half uur terug lopen. Na haar 

schooltijd ging ze werken als hulp in de huishouding in Soest. 

Ook ’s avonds stonden haar handen niet stil: Thuis lag er altijd 

wel een handwerkje voor haar klaar.  

Tijdens een jongerenbijeenkomst in Utrecht op 8 december 1949 

leerden ma en pa elkaar kennen. Vanaf dat moment waren zij 

onafscheidelijk en    zij trouwden dan ook binnen een jaar. Op hun 

boerderij in Zevenhuizen kwamen in 10 jaar tijd zes kinderen: 

Gerard, Nel, Tini, Piet, Kees en Anja. 
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Naast de zorg voor de kinderen, zorgde ma voor het voeren van 

de kippen en kalveren. Na het avondeten gunde ze zich  dan  

eindelijk  tijd  om  iets  voor zichzelf  te doen en ging ze de  

groentetuin in. Iedere dag maakte zij een maaltijd met groente uit 

eigen tuin en vlees van een kip, varken of koe uit de eigen 

veestapel.  

Ma had zo haar vaste gewoontes: op vrijdag bakte  ze voor de 

lunch een stapel pannenkoeken, op zaterdagavond ging ze altijd  

naar  de  kerk  en  daarna op de koffie bij haar zus Marie. Op 

zondag kookte ze steevast groentesoep met als toetje een gele 

pudding. 

Nadat de boerderij in Zevenhuizen was verkocht, verhuisden 

pa en ma naar het centrum van Hoogland. Ma had al snel 

haar draai gevonden in haar nieuwe “buurtje” en haar huis 

werd een zoete inval voor familie, vrienden en buren. 

Eindelijk kreeg ma tijd om leuke dingen te doen. Jarenlang 

ging ze drie keer in de week een uur zwemmen en maakte  ze  

meerdere keren per week fietstochten met haar nicht en 

vriendin Rika.  

Tot het laatst genoot ze van haar klein- en 

achterkleinkinderen. Als  haar kinderen een beroep op haar 

deden, dan stond ze altijd klaar. Haar naaimachine draaide 

menig overuur. Ze blonk  uit in het bakken van roerom en 

oliebollen. Haar   appeltaart en cake mocht niemand weigeren.  

Pa en ma waren 65 jaar gelukkig getrouwd. Pa werd  tot 

zijn overlijden op 23 april 2016 met veel toewijding door ma 

verzorgd. Dankzij  haar goede zorgen kon  hij tot aan zijn 

dood thuis  wonen.  “Ik  moet  het  nog maar zien hoe ik aan 

mijn eind kom”, zei ze weleens.  

Wij zijn dankbaar dat haar wens om thuis te sterven in 

vervulling is gegaan. Wij danken u voor de liefde en aandacht 

die ma mocht ontvangen. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 10 juli 2022 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Wim en Eric Hartman; 

Ouders Sieraal - Van der Veer en hun zoon Kees; 

Henk Zwanenburg; 

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

Xiaoyung. 

 

Vrijdag 15 juli 2022 

Intentie: 

Voor een gezegende geboortedag van Luc van Overbeek. 

 

Zondag 17 juli 2022 

Jaargedachtenis: 

Hubertus Jörg. 

 

Intentie: 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk  

Kees Kuijer; 

Henk van Middelaar en familie; 

Voor de zielenrust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Piet van de Wolfshaar; 

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

Xiaoyung. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

 

week 28    week 29 

  

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. 

 

 

Zondag 17 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Gemengd Koor Heilige 

Kruis. 

 

Donderdag 21 juli om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 23 juli om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

week 30 

 

Zondag 24 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 28 juli om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
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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 24 juli 2022. Daarom graag 

kopij uiterlijk tot donderdag 21 juli 17:00 uur insturen. 

Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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