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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
            Nr 21   16 tot en met 29 oktober 2022 
 

 
Ik mis je overal en nergens. Herdenking van dierbaren 
op 29 oktober in Amersfoort- Noord, o.a. om 19:00u 
bij de vijver bij Leo’s Oord.  pag. 5 
 

 
 

Dankwoord van Edith Vos 

 

 
 

Lieve mensen, 

na de geweldige parochiedag en het overweldigende afscheid heb ik 

wel even tijd nodig gehad om alles tot me door te laten dringen. Wat 

een prachtige viering was het, met een mooi groot parochiekoor!  

En wat werd ik letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. In het 

bijzonder in de speeches van vice-voorzitter Angelique Liebens, van 

collega Wies Sarot en van Arie van de Wiel namens de 



2 

 

pastoraatsgroepen. Ik was er echt verlegen mee. En daarna kreeg ik 

een prachtig boek. Dank aan iedereen die daar een bijdrage aan 

geleverd heeft. Wat een feest, al jullie verhalen, en wat staan er een 

mooie herinneringen en (bijbel)teksten in. Als laatste wil ik iedereen 

bedanken die een kaart stuurde, of een mailtje, en al die mensen die 

met cadeautjes en cadeaus in de rij hebben gestaan. Ik ben enorm 

verwend. Door alle boeken, bonnen, en andersoortige gaven zal ik 

voorlopig aan jullie blijven denken. En we zullen elkaar ook zeker 

weer tegenkomen. 

Dank aan wie dit alles organiseerden, en dank aan jullie allemaal, 

dat ik zoveel jaar met heel veel plezier jullie catecheet en pastor 

mocht zijn.  

Edith Vos 

 

Van dit hartverwarmende afscheid is een youtube -filmpje gemaakt.  
Hierbij de link: https://www.youtube.com/watch?v=XuxaBcvKWuA 
  
 

 

De winter staat voor de deur 

 

 

We hebben de Parochiedag net achter 

de rug. Een geslaagde dag mede door 

het weer, maar nog meer door de inzet 

van de vele vrijwilligers.  

Dank daarvoor! 

Het najaar is begonnen. De 

temperatuur is nog redelijk, maar de 

grens van 20 graden wordt niet meer 

gehaald. Ook de kleuren in de natuur laat zien dat de herfst zijn 

intrede heeft gedaan. 

 

We worden weer wakker geschud dat het coronavirus nog niet 

verdwenen is. Het stijgen van het aantal besmettingen illustreert dat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuxaBcvKWuA
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feit. Op dit moment lijken nog geen aanvullende maatregelen 

genomen te hoeven worden, maar voorzichtigheid blijft het devies. 

 

De oorlog in Oekraïne is een nieuwe fase ingegaan en het einde is 

helaas nog niet in zicht. De voortdurende angst en ellende, die deze 

oorlog meebrengt voor de mensen ter plekke of de vluchtelingen in 

een van de Europese landen, kun je natuurlijk niet vergelijken met 

de economische gevolgen, die ons allemaal treffen. 

We worden geconfronteerd met stijgende prijzen 

voor het ‘normale’ levensonderhoud, die 

grotendeels door de torenhoge energieprijzen 

worden beïnvloed. 

Daarom hebben het Bisdom en Parochiebestuur 

ons gevraagd om te zoeken naar 

(energie)besparende oplossingen. Alle creativiteit is hierbij 

toegestaan. 

Uit recentelijk meting blijkt dat voor het verwarmen van de 

kerkruimte 20-25 m3 nodig is. Hierbij te bedenken dat de 

temperatuur buiten nog niet heel laag is. In de winter zal dat dus 

betekenen dat je voor het verwarmen van de kerk ca. € 100,= kwijt 

bent!! (bij huidige energieprijzen). 

 

Een aantal oplossingen is al uitgevoerd of zal worden uitgevoerd: 

 Zo hebben we de koren gevraagd de kerk niet meer te 

verwarmen tijdens de repetities en gebruik te maken van de 

ruimtes in De Pastorie of De Kapel. Ook kleine vieringen kunnen 

in De Kapel gehouden worden. 

 Er is gekeken naar de instellingen van de verwarming in kerk en 

De Pastorie en daar waar mogelijk wijzigingen aangebracht. 

 Er wordt een nieuwe thermostaatklok geïnstalleerd voor het 

verwarmen van de kerk. 

 Misschien is het mogelijk om een vergadering bij iemand thuis te 

houden, waar de verwarming toch al aanstaat, of de vergadering 

online te houden. 

 Aanbrengen van radiatorfolie. 
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 Theo Keizer heeft een verlichtingsplan gemaakt, waarbij naast 

besparing en verbetering hand-in-hand gaan door het gebruik 

van LED-lampen i.p.v. huidige spaarlampen. 

 

Indien u nog oplossingen/besparingen ziet, laat het ons weten. 

martinus.locatie@gmail.com 

We zullen allemaal begrijpen dat ook bij ons de thermostaat wat 

zuiniger wordt ingesteld. Gezamenlijk moet het lukken om de 

kostenstijging wat af te remmen. 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

2 november Allerzielen 
 

 

Zoals elk jaar, gedenken we met Allerzielen onze dierbare 

overledenen. 

We doen dit met een Eucharistieviering, waarin pastor Mauricio en 

uitvaartvoorganger Ank Ursem, voorgaan. Deze viering begint om 

19.00 uur. Het Sint- Martinuskoor zal zingen. Vooraf aan de viering 

bent u in de gelegenheid om achter in de kerk een waxinelichtje aan 

te steken. We vragen u wel om dan vroeger te komen; de kerk is 

vanaf 18.30 uur open. 

De kruisjes die het afgelopen jaar bij de uitvaarten achter in de kerk 

zijn opgehangen, kunnen nu door de nabestaanden worden 

meegenomen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de 

lichtjes, die we tijdens de viering bij het noemen van de namen 

aansteken, bij de graven te zetten. 

Op het kerkhof lezen we nog een gedicht voor, wordt er gebeden en 

gezongen. Na afloop hiervan is er achter in de kerk koffie of thee of 

limonade; er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

We hopen van harte dat we dit jaar met velen, de genodigden en 

alle belangstellenden, kunnen samenkomen op deze Allerzielendag,. 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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Het coronavirus is nog onder ons. In het Martinusbericht van 30 

oktober zullen we dit bericht opnieuw plaatsen en mochten er 

wijzigingen zijn, dan informeren we u. 

 

Misintenties voor Allerzielenviering 

Als u misintenties wilt aanvragen voor de Allerzielenviering, dan kan 

dat bij de gastvrouwen, die van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur 

aanwezig zijn op De Pastorie. De kosten bedragen 12,50 euro. Het 

kan ook via martinus.intenties@gmail.com  

U kunt t/m vrijdag 29 oktober 11.30 uur een misintentie voor de 

Allerzielenviering bestellen. 

 

 

29 oktober  Ik mis je – aandacht voor rouw en gemis 

 

We naderen de periode waarin we 

onze overledenen herdenken. Hoe 

kunnen we mensen verbinden en er 

zijn voor de ander? 

Op zaterdag 29 oktober kan je in 

verschillende winkelcentra in 

Amersfoort Noord een kaarsje 

branden voor een geliefde die 

overleden is. Zo ben je van harte 

welkom tussen 10.00 en 16.00 uur 

in winkelcentrum Kraailandhof. Je 

kunt je verhaal kwijt door een 

gesprekje met een van de 

vrijwilligers te hebben of door deze op te schrijven. Of gewoon even 

stil te zijn en stil te staan bij je gedachten en herinneringen. Van 

19:00 - 20:00 uur is ieder, jong en oud, van harte uitgenodigd bij de 

vijver tussen Leo’s Oord en de begraafplaats in Hoogland. Je kunt 

een lichtbootje laten varen voor een overleden dierbare. Op een 

mailto:martinus.intenties@gmail.com
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bank kan de naam geschreven worden. Er klinkt sfeervolle live 

muziek en de namen worden gezongen. Met deze activiteit laten we 

merken dat mensen in hun verdriet en gemis niet alleen zijn. ‘Ik mis 

je’ is een initiatief van geloofsgemeenschappen in Amersfoort Noord. 

Deze vindt plaats naast de Allerzielenviering die in de Sint 

Martinuskerk gehouden wordt. 

 

Voel je van harte welkom! 

 

Namens de projectgroep ‘Ik mis je’,    Bea van de Hoef 

 

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 

 

 

Zangers en zangeressen gevraagd voor het 

Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang. 

 

 

 
 

Op zondag 18 december 2022 vindt het Oecumenische Kerstconcert 

met Samenzang plaats in de Sint- Martinuskerk. 

Muziekvereniging Sint Caecilia en het Kerstprojectkoor van het Sint- 

Martinuskoor zullen hun medewerking verlenen. 

 

Het projectkoor bestaat alweer een aantal jaren en naast een vaste 

groep hebben we ook elk jaar weer plaats voor nieuwe stemmen. 

Mocht u dit jaar ook willen aansluiten, dan is er nog plaats bij alle 

stemgroepen, maar vooral bassen en tenoren zijn zeer welkom.  

 

Er worden stukken uitgevoerd voor koor, maar ook voor koor en 

orkest. Het koor en orkest zullen de samenzang begeleiden. 
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De repetities worden gehouden in de Sint- Martinuskerk te Hoogland 

op donderdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur op de 

volgende data: 10, 17 en 24 november en 1,8 en 15 december.  

 

De generale repetitie met de muziekvereniging zal op zondag 18 

december om 16.30 uur zijn, voorafgaand aan het concert.  

 

Vindt u het leuk om mee te zingen, of wilt u nog wat inlichtingen, dan 

kunt u contact opnemen met Truus van Middelaar, secr. Sint- 

Martinuskoor, tel. 033 4550884, email: hetbovenpad@xmsnet.nl. 

Vermeld bij uw aanmelding a.u.b.:  

naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en stemsoort. 

Namens de organisatie, Eveline Mooij (PKN Hoogland en 

Amersfoort- Noord) 

 

Truus van Middelaar (Geloofsgemeenschap Sint Martinus) 

 

 

Sint Martinus in Hoogland doet eerder zijn 

torenverlichting uit 

 

Eind deze maand brandt de verlichting van de St. Martinus in 

Hoogland precies drie jaar. Deze gaat aan als het donker wordt en 

uit tegen een uur of twaalf  ’s avonds. Bij de installatie, verzorgd 

door de Vrienden van Martinus, hebben wij rekening 

gehouden met een aantal aspecten: 

1. Duurzaamheid; de verlichting is uitgerust met LED lampen en 

deze verbruiken weinig energie. 

2. Diervriendelijkheid; een deel van de aanvliegroute van de 

vleermuizen, die in het kleine torentje huizen, is afgeschermd van 

het licht. De vleermuizen worden derhalve niet gehinderd. 

Wist U trouwens dat het effect van deze afscherming periodiek 

gemonitord wordt! 

  

mailto:hetbovenpad@xmsnet.nl
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Ondanks deze zorgvuldigheid hadden wij niet kunnen voorzien dat 

de energieprijzen zo hard zouden stijgen als ze nu doen. Wij 

snappen dat een verlichte kerktoren tot verwondering leidt. 

De doelstelling die wij toentertijd aan dit project hebben gehangen, 

was: De Stichting stelt zich onder andere ten doel de Sint- 

Martinuskerk in Hoogland als beeldbepalend bouwwerk en visueel 

ankerpunt in de Hooglandse gemeenschap te behouden. Nu de 

toren is gerenoveerd, past het om dit bouwwerk ook in het donker 

beter zichtbaar te maken en kan het aangelicht worden. Daardoor 

letterlijk en figuurlijk visueel onderdeel te zijn van de omgeving. 

Deze doelstelling staat nog fier overeind. 

In overleg met de Locatieraad gaan wij de verlichting 2 uur éérder 

uitzetten, namelijk om 22:00 uur. 

  

Wij hopen met deze keuze ook een signaal af te geven dat wel 

degelijk nagedacht is over een balans tussen doelstelling enerzijds 

en duurzaamheid en energiebesparing anderzijds. 

Vriendelijk groet,  

 

Rob Goeman, Secretaris en interim voorzitter Stichting Vrienden van 

de Sint- Martinuskerk Hoogland 

info@vriendenvanmartinus.nl 

 

 

Wereldmissiemaand 2022 :   

“Jullie zullen mijn getuigen zijn.” 

 

 

 
Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus 

Franciscus. Dat houdt in dat we in ons spreken, in onze woorden en 

daden laten horen en zien dat we de boodschap van Jezus, dus 

medemenselijkheid, navolgen. 

mailto:info@vriendenvanmartinus.nl
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Missiezondag, 23 oktober 2022, is vooral het feest van de 

solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid neemt voor 

elkaar. Dat wordt concreet in de wereldwijde collecte die 

Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van katholieken 

maakt. Missio Nederland draagt bij aan de verkondiging van het 

evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, 

de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van 

priesters, diakens en catechisten. 

Op Missiezondag 23 oktober wordt over de gehele wereld in de 

katholieke kerken gecollecteerd voor het pastorale werk van 

parochies in Afrika en Azië. Missio is geheel afhankelijk van 

vrijwillige bijdragen en donateurs en ontvangt geen subsidie van de 

overheid. Wilt u het werk van Missio steunen? Geef dan uw bijdrage 

op NL65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. 

 

Hartelijk dank, werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

 

 

De Lezing: Een middag aan zee met Martin Hendriksma 

Woensdagmiddag 16 november 2022 om 15.00 uur is er in de Don 

Boscozaal van de Pastorie een lezing met Martin Hendriksma. Twee 
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jaar geleden hebben we hem ook al uitgenodigd en de belangstelling 

was groot. Nu nodigen we hem weer uit en onderstaand leest u 

meer daarover 

Aan zee. Een kroniek van de kust  

Martin Hendriksma schreef het alom geprezen boek Aan zee.  Een 

kroniek van de kust over hoe de Nederlander de afgelopen vijf 

eeuwen langzamerhand de kust ontdekte. Hoe het strand van 

onheilsplek veranderde in ons favoriete oord van ontspanning. Op 

deze middag vertelt hij daarover. En over de gevolgen van die 

massale kustliefde. Onlangs zond Omroep Max de tv-serie Langs de 

kust uit, die Hendriksma samen met Huub Stapel presenteerde.  Zijn 

lezing wordt voorafgegaan door een ludieke kustkwis, met prijzen. 

Deze lezing begint om 15:00 uur en de pastorie is open om        

14:30 uur. Kom op tijd, want vol = vol. Vooraf aanmelden is niet 

nodig. Er wordt gezorgd voor koffie en thee    

 

Na afloop van deze lezing vragen we u wel om een ENERGIEKE 

vrijwillige bijdrage. Ook is het mogelijk om in de pauze en na 

afloop zijn alom geprezen boek Aan zee. Een kroniek van de kust bij 

hem te kopen. 

Lees meer:  https://katholiekamersfoort.nl/2022/10/10/een-middag-

aan-zee-met-martin-hendriksma/  en bekijk de promo: Van het Zwin 

in Zeeland tot aan de Eemsmonding in Noord-Groningen | LANGS 

DE KUS van Omroep Max:                  

https://www.youtube.com/watch?v=urp7tlFnQiQ 

 

OVERLEDEN 
 
Op 7 oktober is op 93- jarige leeftijd overleden Antonia Cornelia 

Catharina (Toni) Huurdeman- Elders. Haar uitvaart vind plaats op 

zaterdag 15 oktober en aansluitend is de begrafenis op de 

Langenoord. 

https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/10/Martin-Hendriksma-Aan-zee-135-x-215-def.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/10/Martin-Hendriksma-Aan-zee-135-x-215-def.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/2022/10/10/een-middag-aan-zee-met-martin-hendriksma/
https://katholiekamersfoort.nl/2022/10/10/een-middag-aan-zee-met-martin-hendriksma/
https://www.youtube.com/watch?v=urp7tlFnQiQ
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 16 oktober 2022 

Intentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerard Huurdeman en overleden familie Huurdeman - Elders; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Kees Kuijer; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

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

Xiaoyung. 

 

Zondag 23 oktober 2022 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Annie Kok - Houdijk  

Jan van Middelaar en Jans van Middelaar - Hilhorst; 

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

Xiaoyung. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 42    week 44 
 

Zondag 16 oktober om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Donderdag 20 oktober om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom 

 

Zondag 30 oktober om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 
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Vrijdag 21 oktober om 09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

Zaterdag 22 oktober om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

week 43 

 

Zondag 23 oktober om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Veenvocals 

 

Donderdag 27 oktober om 

09.00u 

Lauden o.l.v.TheoHoogenboom. 

 

Dinsdag 1 november 19.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Allerheiligen Hoogfeest. 

 

Woensdag 2 november 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor M. Mensese 

en Ank van Ursem; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Allerzielen. 

 

Donderdag 3 november 09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Vrijdag 4 november 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 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 30 oktober 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 27 oktober 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/

