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Nieuwe kruisverlichting op de torenspits 
van de Sint Martinus, pag. 2 

 

Vormsel-project 

 

Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas 

middelbare school start begin oktober de voorbereiding op het Heilig 

Vormsel. De bij onze parochie ingeschreven kinderen worden begin 

september uitgenodigd per brief. 

Niet ingeschreven en toch mee willen doen? Informatie en 

aanmelding via vormselolva@gmail.com 

De viering zal zijn op zondag 29 januari met Vormheer  

Mgr. Hoogenboom. De eerste ouderavond is op maandag  

19 september en de eerste les op maandagavond 3 oktober in  

De Pastorie van de Sint Martinus.  

 

mailto:vormselolva@gmail.com
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Een nieuwe kruisverlichting op de torenspits 

 

Op maandag 18 juli 2022 werd de huidige kruisverlichting voor  het 

torenkruis van de Sint Martinuskerk vervangen door een nieuwe 

streng lampjes. Vijf vrijwilligers van de geloofsgemeenschap  

Sint Martinus zijn hiermee aan de slag gegaan. 

 

 Inmiddels brandt de kruisverlichting volop. Er zijn al diverse reacties 

te lezen op social media. Zo lezen we: 

… Wat superfijn dat jullie deze klus hebben kunnen klaren. Ik zal 

vanavond kijken of ik het verlichte kruis weer kan zien. Applaus voor 

eenieder die hieraan meegewerkt heeft. 

… Geweldige actie op deze snikhete dag. Veel dank aan alle 

vrijwilligers. Ik ga vanavond kijken 

… Wauw wat een tour zeg. 

… Thanks, fijn dat het niet waaide. Ik voel hem al schommelen. 

  

De zegening van de kruisverlichting  

Een dag daarvoor werd de verlichting voor dit torenkruis in de kapel 

ingezegend door pastor Gé Nijland in het bijzijn van twee acolieten 

(Anton en Marco). 

Hoe dit verliep is te zien in een korte reportage en ga 

naar https://youtu.be/tmTpAWqFa7U 

https://youtu.be/tmTpAWqFa7U


3 

 

Een bezoek aan de Nationale bedevaart in Brielle 

 

Afgelopen zaterdag 9 juli 2022 was de 

herdenking van de Martelaren van Gorcum. 

Daar werd de 450 jaar herdenking gevierd. 

Deze bedevaart werd georganiseerd door 

Pastoor Joachim Skiba en Diaken Jan 

Nieuwenhuis. Dit alles in een Nationale 

bedevaart die in Brielle werd gevierd. Brielle 

is een bijzondere stad: Daar wordt de vrijheid gevierd vanwege de 

inname op 1 april door de Watergeuzen en de onvrijheid herdacht. 

Op deze dag op in 1572  werden 

19 geestelijken door dezelfde Watergeuzen werden gedood, omdat 

ze anders dachten. Ook nu is vrijheid er niet voor iedereen en niet in 

gelijke mate. Dat geldt ver weg, dat geldt dichtbij. Zelfs als voor de 

wet iedereen gelijk is. Dus gaat Brielle voor “verbinden in vrijheid 

voor iedereen”. Want zeker in Brielle, met als wapenspreuk 

Eersteling der Vrijheid, moeten we beseffen en uitdragen dat vrijheid 

er voor iedereen is. 

Het thema van de Nationale Bedevaart was: Eén van Geloof en Eén 

van Geest. In totaal gingen er ruim 50 deelnemers mee vanuit onze 

parochie en Martha en Maria.  

Eén van de deelnemers was Hannie Hórsters. Zij is parochiaan bij 

de geloofsgemeenschap Sint Martinus. 

Na afloop spraken we met haar. 

 

“Dit doet een mens goed” 

Zij vertelde dat ze nog nooit op een pelgrimstocht was geweest. Bij 

bij het lezen en horen hierover dacht ze: dat ga ik doen. 

Zij vond deze dag heel bijzonder en mooi. Het mooiste moment vond 

ze de eucharistieviering die ’s morgens geleid werd door diverse 

bisschoppen met Hoofdcelebrant Bisschop Jan van den Hende van 

Rotterdam. 

Het deed haar wel wat om dit te zien en ook mee te maken. De grote 

belangstelling, ook vanuit beide parochies, vond ze mooi om te zien. 
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Het goede weer droeg bij aan deze bijzondere dag. “Al met al 

prachtig”.  Nu zij deze bedevaart heeft meegemaakt, gaat zij dit 

misschien vaker doen. Tot  slot vertelde zij dat ze veel steun en 

kracht  erbij vond. “Dit doet een mens gewoon goed.” Aan het eind 

vertelde ze dat zij en de anderen veel gebeden hadden. Zij zelf heeft 

speciaal gebeden voor drie zieke vrienden.  “Als ik thuis ben, dan 

denk ik wel: wat was dit een mooie dag voor ons lichaam en onze 

ziel.” 

  

  
Beeldverslag 

Op de site van Katholiek Amersfoort vind u een beeldverslag van 

deze dag. Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/12/het-

bezoek-aan-de-nationale-bedevaart-in-brielle/ 

 

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 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/12/het-bezoek-aan-de-nationale-bedevaart-in-brielle/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/12/het-bezoek-aan-de-nationale-bedevaart-in-brielle/
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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. 

 

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. 
 

 

Kaarten musical Kaïn 

 
Sinds september 2021 zijn de zangers, spelers en bandleden op reis 

door de oerverhalen van de bijbel. We beleven ze via de ogen van 

Kaïn, die in drift zijn broer doodt. Samen met Kaïn ervaren we 

de oerverhalen van het paradijs, de toren van Babel, de ark van 

Noach én van Kaïn en Abel uiteraard. 

Verhalen van lang geleden…of toch niet? Wat als we de toren van 

Babel vervangen door de maatschappij waarin we elkaar soms niet 

meer begrijpen en niet meer naar elkaar omzien? Wat als 

de slang uit het paradijs de intrigant in ons zelf of om ons heen is, 

die het slechte in ons naar boven haalt? Wat als de zondvloed bij de 

ark van Noach symbool staat voor het verslechterde klimaat met 

stijgende temperaturen en zeespiegel tot gevolg? 

Zo bekeken, zijn het verrassend actuele verhalen. Kaïn leert ervan 

dat er ook voor hem léven is. Een leven dat de moeite waard is. Dat 

geldt niet alleen voor hem, maar voor iedereen.  
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Maak en beleef het mee: 

 

Uitvoeringen: 

Za 1 oktober 2022        1e voorstelling                  aanvang 19.30 uur 

Zo 2 oktober 2022        2e voorstelling                  aanvang 14.00 uur 

Vrij 7 oktober 2022       3e voorstelling                  aanvang 19.30 uur 

Za 8 oktober 2022        4e voorstelling                  aanvang 19.30 uur 

Zo 9 oktober 2022        5e voorstelling                  aanvang 14.00 uur 

 

Alle voorstellingen duren in totaal 2 uur en een kwartier (inclusief 

half uur pauze). 

Locatie: 

Icoontheater, Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort (Vathorst) 

Kaarten: 

- Voor 18 jaar en ouder: € 12,50 per stuk;’ 

- Tot 18 jaar                 : € 10,00 per stuk 

Bestelling kaarten vanaf 15 juli 2022 uitsluitend via de website 

www.musicalkain.nl.  

 
OVERLEDEN 
 
Op 18 juli is op 85- jarige leeftijd overleden  

mevrouw Johanna Geertruida ( Joke )van Zummeren - Hilhorst. 

Haar uitvaart is maandag 25 juli om 10.30 uur in de  

Sint-Martinuskerk. Hierna zal zij begraven worden op de 

begraafplaats Maranatha in Amersfoort! 

 

Op 18 juli is op 78- jarige leeftijd overleden  

mevrouw Johanna Mathilda ( Anneke) Vale- Mandemaker. 

Haar uitvaart is zaterdag 23 juli om 10.30 uur in de  

Sint- Martinuskerk. 

Na  afloop zal de crematie op Rusthof plaatsvinden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 24 juli 2022 

Jaargedachtenis: 

Piet Hilhorst. 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

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

Xiaoyung. 

 

Zondag 31 juli 2022 

Jaargedachtenis: 

Paul, Harry, Jacques en Rogier Jansen. 

Intentie: 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Gerda Wilhelmina Maria Snijnders - Heijmes; 

Jan Tolboom; 

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

Xiaoyung. 

 

KOMENDE VIERINGEN: 

 

Week 30     vervolg week 31 

  

Zondag 24 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

Vrijdag 5 augustus om 09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Vrijdagmorgenviering. 
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Donderdag 28 juli om 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Week 31 

 

Zondag 31 juli om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Donderdag 4 augustus om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

Week 32 

 

Zondag 7 augustus om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 11 augustus om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

 

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 7 augustus a.s. 
Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 4 augustus 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/

