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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
   Nr 22    30 oktober t/m 12 november 2022 

 
 
 

 
 

 

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. 



2 

 

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 kunnen samenkomen 

op deze Allerzielendag, de genodigden en alle belangstellenden. 

 

 

Woensdag 2 november Allerzielen begraafplaats aan de 

Utrechtseweg 

 

Op Allerzielen, woensdag 2 november, zijn er 

overdag twee vieringen op de begraafplaats aan 

de Utrechtseweg. Om 15.00 uur gaat diaken 

Frank Sieraal voor in een viering van Woord en 

Gebed. 

In de  koffiekamer tegenover de Torenzaal van 

de begraafplaats Rusthof is er een 

gedachtenisviering. Kitty Adrichem, geestelijk 

verzorger en bestuurslid van de R.K. 

Begraafplaatsen Amersfoort, gaat voor en deze viering begint ook 

om 15.00 uur. 

 

 

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 
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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 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? 

 

 

 

Voor kinderen en gezinnen 

 

 

Crèche en Kinderwoorddienst 

Wat fijn dat we steeds meer kinderen in 

de Sint- Martinuskerk zien op zondag! 

Elke zondag om 9 uur is er tijdens de 

viering crèche en kinderwoorddienst.  

Alle kinderen zijn van harte welkom om 

na het welkomstwoord met ons mee te 

gaan naar de pastorie. Daar vertellen we 

elkaar wat ons bezighoudt, praten we 
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over de lezing, versieren we een kleurplaat, of spelen we gewoon 

fijn met elkaar. De jongste kinderen blijven bij ons, de oudere 

kinderen zijn weer op tijd terug in de kerk voor de communie. Zien 

we jullie ook? 

 

Sint Maarten 

Op vrijdag 11 november is het Sint Maarten. 

Loop je ook mee met de lampionnenoptocht? 

We verzamelen om 18.30 uur bij ’t Driespan 

en lopen door de wijk naar de Sint- 

Martinuskerk. Daar luisteren we om 19.00 uur 

naar het verhaal van Sint Maarten.  

Heb je geen lampion? Geen nood, want 

tijdens de kinderwoorddienst van 6 november 

knutselen we er één. Kom je ook? 

 

 

 

Voedselbank 

Omdat we net als Sint Maarten ook graag delen, zamelen we 

houdbare producten in voor de voedselbank. Je kunt dat inleveren 

achterin de kerk op 6 november, 11 november en 13 november. 

 

 

Langs de deuren 

Woont u in de straten rondom de kerk (Wijk 

Langenoord, tussen de Kerklaan en de 

Lindelaan), dan kan het zijn dat er op 11 

november groepjes kinderen aan de deur komen 

met hun lampion, een liedje, en de hoop op iets 

lekkers. Als u dit leuk vindt, zet dan vooral een 

lampje of kaarsje bij de deur. Dan weten de 

kinderen dat ze welkom zijn. 
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Gespreksgroep over leven met verlies  

gaat dit najaar niet door 

 

Voor de gespreksgroep Leven met verlies hebben zich te weinig 

deelnemers gemeld, dus de avonden die voor dit najaar gepland 

stonden gaan niet door. In januari kunt u een aankondiging 

verwachten voor een nieuwe ronde in februari en maart, want dan 

proberen we het gewoon weer. Wilt u zich alvast aanmelden, stuur 

dan een berichtje naar Anna Walsma, a.d.walsma@gmail.com 

 

 

19 november Lieddag: ‘Dat groot mag zijn ons hart’ 

 

MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 

november een lieddag rond liederen van Huub Oosterhuis en het 

Dominicus Muziekfonds. 

Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. De 

lieddag krijgt daarom het thema mee ‘Dat groot mag zijn ons hart’. 

Een middag zingen met hart en ziel! 

Welkom 

Iedereen die van zingen houdt, is van harte welkom om met elkaar 

bekende en minder bekende liederen te zingen. Je hoeft geen lid te 

zijn van een koor of een bepaald niveau te hebben. We gaan een 

middag lekker meerstemmig zingen met elkaar, onder de bezielende 

leiding van dirigent Kees van Mechelen en begeleid door Dick van 

der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit. 

Waar en wanneer 

Op zaterdag 19 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur 

mailto:a.d.walsma@gmail.com
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in de kerkzaal van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Het 

Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in Amersfoort.  

De kerkzaal is open vanaf 12.30 uur; halverwege de middag hebben 

we een pauze om elkaar te ontmoeten. 

 

Aanmelden en kosten 

Aanmelden kan door vóór 10 november een e-mail te sturen 

naar mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net. De kosten bedragen 7,50 

euro, vooraf over te maken op NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v.  

PG Hoogland- Amersfoort Noord o.v.v. Lieddag Brandpunt.  

De partituren worden je dan zo spoedig mogelijk na aanmelding in 

pdf toegestuurd. Betaling aan de zaal is mogelijk, maar vooraf 

verdient de voorkeur. 

Koffie, thee met iets lekkers en het partiturenboekje zijn inbegrepen. 

Komt en zing het voort! 

 

 

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.  

 

mailto:mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net
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Er worden stukken uitgevoerd voor koor, maar ook voor koor en 

orkest. Het koor en orkest zullen de samenzang begeleiden. 

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) 

 

 

De koorleden Anneke en Maria nodigen u uit voor de 

Hohe Messe van Bach in Sint- Martinuskerk 

 

  

 
Zeer recent ontmoeten we twee koorleden van het Vocaal ensemble 

Capella Amersfoort. Anneke en Maria waren gezellig aan het 

mailto:hetbovenpad@xmsnet.nl
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genieten op de bank nabij de Mariakapel van de Sint- Martinuskerk. 

Aldaar nodigden zij u uit om de Hohe Messe van Bach bij te wonen. 

Op zaterdagavond 5 november a.s. wordt dit uitgevoerd in de Sint- 

Martinuskerk. Het geheel staat sinds 2015 onder leiding van 

Anthony Scheffer. Het is één van Bachs meesterwerken, de Hohe 

Messe, die ook wel de Messe in H-moll wordt genoemd. 

In de Hohe Messe uit 1749 laat Johann Sebastian Bach werkelijk 

alles zien wat hij in huis heeft. Anders dan de Matthäus Passion 

heeft de Hohe Messe geen verhaal met een begin en een einde. De 

mis, de katholieke eredienst, bestaat uit een aantal vaste kernen die 

worden gezongen of uitgesproken: het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 

en Agnus Dei. 

Capella Amersfoort is een kamerkoor dat in 1969 werd opgericht 

door Jannes Munneke en is daarmee ook het oudste kamerkoor van 

onze stad. Het koor zingt meestal met begeleiding van 

instrumentalisten. Capella Amersfoort werkt ook mee aan de 

Oecumenische Vespers, Festivals of Lessons and Carols in de St. 

Joriskerk en participeert in de serie Cantates op de Brink in 

Hilversum. 

Het concert is op 5 november om 20.00 uur De kaarten kosten € 25,-

- en voor meer info en kaarten reserveren ga naar de 

site: https://www.capella-amersfoort.nl/concert/concert-hohe-messe/ 

  

Bekijk de Aankondiging van het concert 'Hohe Messe' uitgevoerd 

door Capella Amersfoort icm ensemble 

Faelix: https://www.youtube.com/watch?v=bcj8CWfieXs 

 

 

Jan Carel van Dijk laat het Rijke Roomse Leven 

van Amersfoort zien 

 

Op 10 november presenteert Jan Carel van Eyk zijn boek Het Rijke 

Roomse Leven in Amersfoort  in de Pastorie van de Sint-

Martinuskerk. 

https://www.capella-amersfoort.nl/concert/concert-hohe-messe/
https://www.youtube.com/watch?v=bcj8CWfieXs


9 

 

Een kroon op zijn werk een familieboek schrijven 

Voor Jan Carel is het inclusief herdrukken zijn 22e boek en het is 

zijn de 16e titel. Het schrijven is als een drive begonnen op de lagere 

school, toen hij als leerling in de 5e klas les zat. Dit begon met een 

puzzeltocht die zijn onderwijzer gemaakt had. Deze won hij ook. Hij 

kreeg hiermee de liefde voor Amersfoort en dat is bij hem 

doorontwikkeld. Hij ging toen oude ansichtkaarten van onze stad 

verzamelen en op een bepaald moment ging hij een lezing daarover 

geven aan buren en familieleden. Hierdoor kreeg hij al gauw meer 

uitnodigingen, zoals van de Waterlijn, Gilde Amersfoort, enz.   

Zijn oude ansichtkaartenverzameling begon daardoor steeds meer 

te leven. Als hij die verhalen vertelde, kreeg hij al gauw het verzoek 

om deze in boekvorm uit te brengen. Zijn schrijverspen is nog lang 

niet leeg, maar zijn leeftijd noopt hem om nog een mooi boek te 

schrijven over zijn eigen familie. Dit is bedoeld voor zijn kinderen en 

kleinkinderen en ook andere mensen daaromheen. Het wordt dan 

een boek van een gewoon middenstandsgezin van een familie die al 

70 – 80 jaar geleefd heeft in onze stad. 

 

De nodige katholieke reuring 

In het nieuwe boek lezen we over de periode vanaf 1850 tot heden. 

Het laat de periode zien dat de katholieke kerk zich meer ging 

emanciperen. Dit betekende o.a. dat er een eigen bestuursstructuur 

opgebouwd werd en in 1853 werd dat officieel. Dit liep door tot aan 

het 2e Vaticaanse Concilie, want toen veranderde er veel. Het 

Vaticaans Concilie was van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965. 

Het was ook het moment dat de oorspronkelijk Latijnse vieringen in 

onze eigen taal gevierd gingen worden. Dit veroorzaakte de nodige 

bewegingen, want traditionele katholieken vonden dit maar helemaal 

niets. En moderne mensen zeiden: eindelijk. Dit was een keerpunt 

en sindsdien is er veel veranderd en ook dingen ten goede. Er kwam 

toen ook een mooie tafel om de eucharistische maaltijd te vieren. De 

priester draaide zich toen om en kon de gelovigen aankijken. In deze 

periode gebeurden ook onvoorstelbare dingen, want de kerk mocht 

weer van alles en dat liet zij ook weer zien. Dit betekende dat er veel 
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katholieke scholen, internaten en kloosters kwamen.  Dit zorgde 

voor de nodige reuring en er kwamen ook meer roepingen. Het werd 

een tijd met een ander elan. Het betekende ook dat in Amersfoort 

een en ander teweeg werd gebracht. In dit boek zul je daar het een 

en ander over lezen en zien. 

 

“Er is heel veel moois in de wereld” 

Zijn levensmotto Is: Geniet van het leven, want het duurt maar even. 

Hij zegt ook een beetje Bourgondisch van aard te zijn, maar dat het 

bovenal mooi is een fijn gezinsleven te hebben. Dit is een enorme 

rijkdom en daardoor heeft hij vele historische boeken kunnen 

schrijven.” 

Het boek: Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort (Amersfoort, 

Stichting Flehite Publicaties, 2022) ISBN 9789083192932 heeft 80 

pagina’s en de prijs is € 17,50. Dit boek is verkrijgbaar bij diverse 

boekhandels die Amersfoort rijk is en ook te bestellen via de 

webshop van de uitgever: www.flehitewebshop.nl 

Bekijk ook een speciaal gemaakt youtube 

filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=q21gVw_sJiQ 

 

 
DOOPVIERING 

 
 

Op 20 november wordt om 13.00 uur Luke Frederik Adriaan Bijl door 

diaken Frank Sieraal gedoopt. 

 

 
OVERLEDEN 

 

 

Op 24 oktober is op 94- jarige leeftijd overleden mevrouw 

Wilhelmina Cornelia ( Marie) van de Wolfshaar. Haar uitvaart is 

zaterdag 29 oktober om 11.30 uur in de Martinuskerk. Hierna volgt 

de crematie, in besloten kring op Rusthof. 

http://www.flehitewebshop.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=q21gVw_sJiQ
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IN MEMORIAM 

 

 

In memoriam Ronald van den Hoven 

 

Ronald van den Hoven werd geboren op 

26 maart 1979 in Hoogland als zoon van 

Anton en Willy van den Hoven. Hij is de 

middelste van drie kinderen en had een 

oudere zus Brenda en een jongere zus 

Ellen. 

Ronald ging naar basisschool De 

Langenoord om vervolgens zijn middelbare 

school te starten op het Don Bosco in 

Leusden. Toen bleek dat hij in de toekomst 

het boerenbedrijf van zijn vader wilde 

overnemen, is hij naar de LAS in Nijkerk gegaan. Hierna volgde de 

MAS in Barneveld. Leren was niet bepaald iets wat Ronald graag 

deed, maar de MAS die moest hij toch echt af maken van zijn vader: 

“Al doe je er 10 jaar over, je maakt het af!”, zei zijn vader.  

Na de MAS is Ronald op de vrachtwagen gaan rijden. Dit vond hij 

machtig mooi en was echt zijn passie. Als hij thuis was, hielp hij zijn 

vader mee op de boerderij. Deze heeft hij uiteindelijk ook 

overgenomen.  

Ronald was een sociaal dier. Hij had dan ook vele vrienden en 

kennissen en was een graag geziene gast. De meeste van zijn 

vrienden van zijn ‘oudste’ vriendengroep, kent hij al vanaf de lagere 

school. Hier ging hij graag mee uit naar de Kolk, Starlight, de Dissel 

en de Klaveet. Ook heeft hij mooie vakanties met deze jongens 

gekend. De laatste paar jaren was hij ook heel actief bij 

carnavalsvereniging de Hooge Narren, waar hij zelfs een jaar 

Adjudant Boer is geweest. Ook dit zijn goede vrienden van Ronald. 
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Na enkele jaren alleen te zijn geweest, leerde Ronald zijn grote 

liefde Wendy kennen. Bij Wendy vond hij de vrouw die hem het 

gezellige gezinsleven gaf met haar twee kinderen Bram en Rik. Wat  

was hij gek op deze jongens. Ze waren als zoons voor hem.   

 

Ronald was in zijn algemeenheid gek op kinderen, zeker op zijn 

nichtjes en neefje. Sabine, Thomas, Lize en Lauren waren ook dol 

op hem en kwamen graag bij Ronald. Ze kregen altijd 

kikkersnoepjes. Dan zei hij dat ze tegen oma moesten zeggen dat 

ze er maar één hadden gehad. Het waren er natuurlijk altijd meer en 

de kinderen verklapten dit altijd.  

Thomas was elke dinsdag op de boerderij en het eerste wat hij dan 

deed, was roepen om ome Ronald. “Ome Ronald tractor rijden?!” 

Ronald vond het niet leuk als hij Sabine op de dinsdagen niet van 

school kon halen. En Sabine vond het erg gezellig als ome Ronald  

haar ophaalde van school. 

 

Altijd stond Ronald voor iedereen klaar. Hij was een lieve partner, 

zoon, broer, oom, bonuspapa en vriend.  

 

 

In herinnering aan Toni (Antonia Cornelia Catharina) 

Huurdeman-Elders 

 

Geboren te Eemnes, 11 maart 

1929 

Overleden te Woudenberg, 7 

oktober 2022 

Sinds 19 juni 1986 weduwe van 

Gerard Huurdeman 

 

Wij hebben mama op 15 oktober 

herenigd met papa op 

begraafplaats De Langenoord in 

Hoogland. 
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Toni was de derde dochter en jongste in het gezin met vijf kinderen. 

Zij groeide op in Eemnes. Na de huishoudschool ging zij helpen op 

de boerderij van haar ouders. Daarnaast werkte Toni bij een aantal 

mensen in het huishouden en op de boerderij van haar zus To. Op 2 

juni 1954 trouwde Toni met Gerard Huurdeman. Zij gingen op een 

boerderijtje aan de Bunschoterstraat in Hoogland wonen. Hier 

werden Greet en Corry geboren. In de zomer van 1959 verhuisden 

zij naar de boerderij aan de Monseigneur van de Weteringstraat te 

Hoogland. Daar werden vervolgens Kees, Tonny, Rita en Rudy 

geboren. 

 

Toni heeft zich samen met Gerard met hart en ziel ingezet om de 

boerderij verder te ontwikkelen en hun zoons de kans te geven om 

de boerderij later over te nemen. Toen de oudste kinderen wat 

groter werden, kwam er meer tijd om samen van het leven te 

genieten. Op 19 juni 1986 overleed Gerard aan de gevolgen van 

kanker. Hij liet een gat achter in ons gezin. Toni is hem altijd blijven 

missen. Na het overlijden van Gerard heeft zij, samen met Kees en 

Rudy, ervoor gezorgd dat de boerderij werd voortgezet. 

 

Rond 1994 heeft Toni met Rudy een huis met aanleunwoning 

gebouwd aan de overkant van de boerderij. Toni liet het niet direct 

merken, maar ze was trots op haar kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen.  

 

Het liefst was ze tot haar dood in 

haar huisje blijven wonen. Helaas 

ging dat niet meer. Eind 2020 is 

zij verhuisd naar het 

verzorgingshuis Groenewoude in 

Woudenberg. Daar is zij op 7 

oktober verleden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 30 oktober 2022 

Jaargedachtenis: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar; 

Jan Tolboom. 

 

Intentie: 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

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

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

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

Xiaoyung. 

 

Dinsdag 1 november 2022 Allerheiligen Hoogfeest 

Geurt Botterblom en Gijs Smink. 

 

Woensdag 2 november 2022 Allerzielen 

Jaargedachtenis: 

Annie Horst - van de Grootevheen. 

Intentie: 

Joop van den Bedum en zoons; 

Jan Emond; 

Gijs Hartman; 

Wim en Eric Hartman; 

Piet Hilhorst (Zevenhuizen);  

Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg; 

Han van Middelaar en Toos van Middelaar - Boots; 

Henk van Middelaar (Hoogekamp) 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Piet van Middelaar; 
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Helena Gijsbertha Nieuwenburg - van de Hoef; 

Bertus en Stien Noortman - Voorburg; 

Leonardus Smeele; 

Jan Smink; 

Gerda Wilhelmina Maria Snijnders - Heijmen; 

Dhr van Straalen en mw van Straalen-Strijbos 

Jeroen Vlastuin; 

Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster; 

Piet Wolfshaar (Zeldertseweg) 

Wilhemina van de Wolfshaar, Johan van de Wolfshaar en Kim 

Abrahamse; 

Voor de leden en overleden leden van de Sacramentsvereniging. 

 

Zondag 6 november 2022 

Intentie: 

Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 

Jeroen van Ophoven; 

Kees en Annie Voorburg - Kuijer; 

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

Xiaoyung. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 44    week 45 
  
Zondag 30 oktober om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M.Meneses; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

Dinsdag 1 november 19.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Allerheiligen Hoogfeest. 

Zondag 6 november om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger:Pastor M. Meneses; 

Gemengd koor Heilige Kruis; 

H. Willibrord Hoogfeest. 

 

Donderdag 10 november om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
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Woensdag 2 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses 

en Ank van Ursem; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Allerzielen. 

 

Donderdag 3 november om 

09.00u 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 4 november om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

 

Vrijdag 11 november om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Sint Maarten. 

 

week 46 

Zondag 13 november 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Soli Deo Gloria. 

 

Donderdag 17 november om 

09.00u 

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 

 

Vrijdag 18 november om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

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 13 november 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 10 november 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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