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Geloofsgemeenschap Sint Martinus 
Hoogland 

 

MARTINUSBERICHT 
                 
Nr 17  21 augustus t/m 3 september 2022                                                                                                   
 

Orgel Heilige Kruis komt naar Sint Martinus 
 

 
 
Een orgel voorin de kerk is al meerdere keren onderwerp van 

gesprek geweest.  

Nadat in het laatste kwartaal van 2018 het tapijt  op het priesterkoor 

was vervangen en het oude Johannesorgel was afgevoerd, is 

aangegeven dat de Sint- Martinuskerk het waard is om een goed 

orgel op/bij het priesterkoor te hebben. 

Medio 2019 werd een zeer goed huisorgel aangeboden door de 

heer Hein Hof. Helaas door de afmetingen en de vereiste 

omgevingscondities van het huisorgel, is het niet mogelijk gebleken 
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een geschikte plaats te vinden. Dit ten spijt van Hein Hof zelf en de 

mensen van het Orgelfonds, die al veel energie in deze plaatsing 

van het huisorgel hadden geïnvesteerd. 

 
Het werd even stil rondom een orgelproject. Er waren immers ook 

weinig koren die (regelmatig) gebruik zouden maken van een 

orgel.  

Eind 2019 werd besloten de Heilige Kruiskerk te sluiten. Het 

Parochiebestuur en de andere geloofsgemeenschappen hebben 

gekeken welke inventaris behouden zou moeten worden en/of nog 

gebruikt zou kunnen worden. 

Ook het orgel behoorde tot de inventaris 
van Heilige Kruiskerk. Het orgel heeft 
voor vele kerkgangers uit de Heilige 
Kruiskerk ook een emotionele waarde. 
Is verplaatsing mogelijk/wenselijk? Er is 

een zorgvuldig proces is doorlopen. De 

Locatieraad heeft het Orgelfonds 

gevraagd zijn advies over het orgel van 

de Heilige Kruiskerk uit te brengen. Het 

verwachtte dat het geluid niet goed tot 

zijn recht komt in de Sint- Martinuskerk, 

die toch heel anders gebouwd is. Er 

werd gekozen voor een ‘klankproef’. 

Over de studie van Theo Keizer waar het orgel geplaatst kon 

worden, zijn stevige discussies gevoerd, maar deze hebben een 

gezamenlijk gedragen oplossing opgeleverd voor de speeltafel en 

luidsprekers.  

Uiteraard zijn met het verplaatsen van het orgel kosten gemoeid. 

Dat heeft ertoe geleid dat het Parochiebestuur op 16 maart 2022 

het proces on hold heeft gezet naar aanleiding van vragen uit onze 

geloofsgemeenschap over het gebruik van orgel. Uit het onderzoek 

blijkt dat er voldoende animo is om het orgel te gebruiken. In de 

vergadering op woensdag 15 juni 2022 heeft het Parochiebestuur 

definitief het besluit genomen dat het orgel verplaatst zal worden 

naar Sint Martinus. Met het besluit van Parochiebestuur en zegen 
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van pastoor en Pastoraal team kunnen we aan de slag. Het tijdpad 

is nog niet geheel duidelijk. Daarover zullen wij  u binnenkort 

informeren. 

Het was een project van de lange adem, maar we kunnen niet 

alleen trots zijn op het resultaat, maar ook de op de zorgvuldigheid 

waarmee het project is doorlopen. 

Grote dank gaat daarom ook uit naar de mensen van het 

Orgelfonds voor hun inzet en energie in dit traject. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

  

Dankbaar omdat u geeft 
 
Meerdere keren per jaar krijgt u van ons (de werkgroep Missie, 

Ontwikkeling en Vrede) de oproep mee te doen met de (deur) 

collecte. Van de organisaties Week Nederlandse Missionaris, de 

MIVA en Missio krijgen wij reacties hoe het geld besteed is en hoe 

dankbaar er gereageerd wordt. De missionarissen van de 

verschillende kloostercongregaties en de missionaire werkers die 

door de eerder genoemde organisaties worden uitgezonden, 

schrijven o.a. het volgende: 

“Opnieuw hebben we met financiële steun families kunnen helpen. 

We konden eten geven en materiaal voor schoonmaak en 

hygiëne. Kinderen en volwassenen komen dagelijks naar de 

opvang waar ze een maaltijd krijgen…” Pater Mattieu Ham ( 

Brazilië) 

“Door een noodfonds kregen families kippen en krachtvoer en een 

pan. Elk van deze families geeft na twee maanden een klein 

geldbedrag aan een andere familie die het nodig heeft.“ Missionair 

werker Inge Kuiphuis (Guatemala) 

“Als ik terugkijk op afgelopen jaar, was het moeilijk, maar toch 

konden we zorg geven aan kinderen en jongeren. We hebben drie 

maanden een goed ontbijt gegeven. Heel veel dank voor jullie 

hulp.” Missionair werker Maria Poulisse (Colombia) 
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Zo waren er nog veel meer reacties. Als M.O.V. hebben we alle 

vertrouwen in de werkwijze van de missionaire organisaties. Wij 

kunnen vanaf hier niet overzien wat nodig en welke hulp 

verstandig is om te geven. Wij kunnen u wel informeren en 

aanmoedigen te geven bij de collectes. Op zondag 28 augustus 

a.s. is de collecte bij het uitgaan van de kerk voor de MIVA (de 

Missie VerkeersMiddelenActie)  om medische zorg voor de 

meest kwetsbaren in Tanzania mogelijk te maken. De MIVA 

ondersteunt met vervoer en communicatie. Folders met meer 

informatie liggen achter in de kerk. U kunt ook uw bijdrage 

overmaken op NL 42 INGB 0000 002950  

Van harte aanbevolen, werkgroep M.O.V. ( Livia da Sliva, Corrie 

van Middelaar en Ans Bruins). 

 

Imker zijn is mooi en fijn 
 

 
Sinds enige maanden vind je in de pastorietuin een tweetal 

bijenkasten. Deze bijenkasten worden beheerd door Marianne 

Poortvliet en Ina Ottens. Inmiddels zijn de aanwezige bloemen en 

planten daar heel blij mee, want zij krijgen met enige regelmaat 

bezoek van deze bijen. We zochten de beide dames op in deze 

tuin en aldaar interviewden we Marianne Poortvliet. Ja, familie van 
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van de bekende illustrator, tekenaar en kunstschilder Rien 

Poortvliet., maar dan van een andere tak. 

In de pastorietuin zijn twee bijenvolken aanwezig in twee top bar 

hive bijenkasten. Dit houdt in dat deze bijen op een natuurlijke 

manier de raten bouwen. Zij haalt hier ook geen honing vanaf, 

want dat is heel erg lastig. De honing zit veelal in een raat, maar 

deze bijen hebben het ook nodig voor de winter. Er zitten twee 

volken; een bijenvolk bestaat samen met een koningin uit meer 

dan 20.000 bijen. 

 

Een uit de hand gelopen hobby 

Marianne heeft deze hobby opgepakt, omdat zij de natuur “mooi 

en fijn” vindt en ook meer van bijen wilde  weten. En toen kwamen 

bij haar  de vragen op: hoe kom ik aan bijen en hoe werkt dat? Al 

gauw kwam de cursus Imker op haar pad en dat is zij gaan doen. 

Daar ontmoette zij Ina Ottens.  

Je gaat een jaar de cursus volgen, zodat je alle seizoenen leert 

kennen, meemaakt en ook ervaart. Op deze manier is ze gestart 

met de bijen. Zij vindt het ook een fantastische hobby en het is 

ook leuk om dit aan mensen te vertellen. Net als velen wist 

Marianne er ook weinig van, maar je kunt de vragen stellen: wat 

gebeurt er in zo’n kast, wat gebeurt er met zo’n volk,  hoe 

communiceren zij met elkaar, wat doet een koningin? enz.” Al 

deze ervaringen opdoen en de bijen leren kennen in een ander 

seizoen is gewoon super Je ziet dan ook hoe ze dan reageren”. 

En als ze er niet uit komt, dan zoekt ze contact met collega 

imkers.” Hoe mooi is dat?“, aldus Marianne.  

Inmiddels is Marianne ook lid van een imkervereniging 

“Imkersvereniging Eemkwartier” en deze is gevestigd in het 

bijenhuis, samen met de sterrenwacht op landgoed Schothorst. 

Hier slingert zij met enige regelmaat honing. 

“Ik vind het gewoon heerlijk en fantastisch” 

Op de vraag wat het met haar doet antwoordt zij: “Ik vind het 

gewoon heerlijk en fantastisch om iedere keer weer te zien hoe 

deze dieren zo natuurlijk mogelijk alles kunnen doen en zoveel 
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ook. Maar ook de onderlinge communicatie vind ik heel mooi.” Op 

de foto zien we haar in imkerkleding samen met Ina Ottens. Tot 

slot hebben we nog een mooi youtube filmpje gemaakt. Ga 

naar: https://www.youtube.com/watch?v=GbUT-nE26nQ 

  

Mocht u na het lezen van dit artikel meer info willen hebben of 

heeft u belangstelling voor de honing, dan kunt u op elke tweede 

dinsdag van de maand naar de Sterrenwacht Midden-Nederland 

(Schothorsterlaan 27, 3822 NA Amersfoort) gaan om deze te 

kopen.  

 

Kom aankomende woensdagmiddag tijdens de openstelling 

van de Sint- Martinuskerk ook kijken in de Pastorietuin en ga 

op zoek naar de twee bijenkasten.  

En wilt u meer info over de Imkersvereniging Eemkwartier, kijk 

dan op de site: https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/bijenhuis-

en-sterrenwacht 

 

 

‘Hooglandse Streekproducten’  

na de viering in de Martinus. 

De opbrengst is bestemd voor de 

realisatie van een jeugdhonk op de 

zolder van de Pastorie.  

 

 

OVERLEDEN 
 
Op zondag 14 augustus j.l. is op 87- jarige leeftijd overleden dhr. 

Gijsbertus Adrianus ( Gijs)Tolboom. 

Zijn uitvaart en zijn begrafenis hebben plaatsgevonden op  

19 augustus j.l. in de Martinuskerk en op ons kerkhof de 

Langenoord. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GbUT-nE26nQ
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/bijenhuis-en-sterrenwacht
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/bijenhuis-en-sterrenwacht
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 21 augustus 2022 

Jaargedachtenis: 

Annie Kok - Houdijk. 

Intentie: 

Raymonde van Dijk; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard; 

Kees Kuijer; 

Rijk Voskuilen en kleinkind; 

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

Xiaoyung. 

 

Zondag 28 augustus 2022 

Jaargedachtenis: 

Jeroen van Ophoven. 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp 

- van den Tweel: 

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;Wim Kuijer; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk;Jan Tolboom; 

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

Xiaoyung. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 34    vervolg week 35 
Zondag 21 augustus om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

Donderdag 1 september om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 
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Donderdag 25 augustus om 

09.00u 

Lauden olv.Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 27 augustus om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

  

week 35 

 

Zondag 28 augustus om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

en Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Start schooljaar / 

familieviering. 

Vrijdag 2 september om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba 

Vrijdagmorgenviering. 

 

week 36 

 

Zondag 4 september om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Gemengd Koor H. Kruis. 

 

Donderdag 8 september 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 4 september 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 1 september 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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