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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                
          Nr. 23 13 tot en met 26 november 2022 

 
 
 

 

 

Aanleveren drukwerk voor Kerst en Oud en Nieuw 

 

Het lijkt misschien wat vroeg, maar wij vragen u het drukwerk voor 

Kerst- en Oud-en Nieuw vóór 25 november digitaal op A4- formaat, 

niet op papier, aan te leveren bij het Centraal Secretariaat. 

Afgelopen zomer is een nieuwe kopieermachine geplaatst in de 

drukkerij. 

Deze machine kan kopiëren, vouwen en nieten. 

Door deze bewerkingen is er langer tijd nodig om het drukwerk in 

grotere oplagen te maken. 

Het is dus echt noodzakelijk om uw drukwerk tijdig aan te leveren, 

zodat de drukkers de tijd krijgen om alles te kunnen verwerken. 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de drukkerij gesloten. 

 

Namens de drukkers, 

Dank voor uw medewerking. 
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IK MIS JE – aandacht voor rouw en gemis 

 
 
 

foto gemaakt door: Yvonne van der Bijl 

 

Zaterdag 29 oktober was er de mogelijkheid in verschillende 

winkelcentra in Amersfoort Noord een kaarsje aan te steken voor 

een overleden dierbare. Vrijwilligers met aandacht voor de 

medemens boden voorbijgangers ruimte voor een gesprek en een 

luisterend oor. Het werd geen gewone zaterdag, maar een dag vol 

bijzondere verhalen en mooie ontmoetingen. 

Zo was er een mevrouw die na jaren eindelijk weer eens haar tranen 

de vrije loop liet, terwijl een ander liever snel naar huis ging, voordat 

de tranen begonnen te stromen.  

Ruimte bieden aan elkaars verdriet maakt soms veel los bij mensen, 

vertelde een vrijwilliger: “De dame die het laatste kaarsje 

van die middag had aangestoken, vroeg na ons fijne gesprek of ze 

mij een knuffel mocht geven. Tien minuten na haar vertrek kwam ze  
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terug en gaf mij een bos bloemen. Wat ben ik dankbaar voor dat wat 

was. Ik heb mij voor volgend jaar weer als vrijwilliger aangemeld.” 

In de avond was het voor het tweede jaar op rij mogelijk samen te 

komen bij de vijver tussen Leo’s Oord en begraafplaats De 

Langenoord. De Sint-  Martinuskerk vormde op de achtergrond het 

decor. 

 

Als voorbereiding op de wintertijd die die nacht zou ingaan, stond de 

torenklok stil op het tijdstip van19 uur. Bijzonder; dit zorgde letterlijk 

voor een verstilling van de tijd. 

Er waren verschillende manieren om te herdenken. In een verstilde 

sfeer schreven mensen de naam van hun geliefde op een bankje. Of 

op een lintje om dit met zorg op een groot hart te bevestigen.  

De namen werden met aandacht gezongen en lichtbootjes dreven 

tussen de herfstbladeren in de vijver. Er klonk zachte live- muziek op 

het sfeervol verlichte veld. Lampionnetjes hingen onder de oude 

beuk en verlichtten de gedichten. De met lila- paars aangelichte 

bomen op de achtergrond van de vijver gaven het geheel een 

mystieke sfeer. 

 

Een kleine 100 mensen maakten gebruik van de gelegenheid om 

hun dierbaren op deze zachte herfstavond te herinneren. Hoewel 

verlies en gemis in het leven van alledag vaak nog een lastig 

onderwerp is, raakten jong en oud, bekend en onbekend, spontaan 

met elkaar in gesprek. En of je nu in het 

afgelopen jaar je beide ouders bent 

verloren, al 21 jaar je zus moet missen, 

je veel te jonge 

kindje bent verloren, we hebben 

allemaal dierbaren in ons hart en in onze 

gedachten, die met ons meegaan in ons 

verdere leven. Met als 

gemeenschappelijke deler, naast het 

verdriet boven alles de 

liefde 
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Welkom aan de nieuwe misdienaar 

 
 

Afgelopen dinsdag 1 november, aan 

het eind van de viering van het 

hoogfeest van Allerheiligen, is Norah 

als nieuwe misdienaar welkom 

geheten in de Sint Martinuskerk. 

Norah had al een paar keer gediend in 

een viering op zondag om te wennen 

en te bepalen of ze het leuk vindt om 

misdienaar te zijn. Daarna heeft ze 

aangegeven dat ze graag opgenomen 

wil worden in de groep van 

misdienaren en acolieten van de Sint Martinuskerk.  Ivonne Stronks, 

coördinator van de misdienaren en acolieten heette Norah van harte 

welkom. We zijn nog steeds op zoek naar misdienaren en acolieten. 

Als u iemand weet of u bent zelf geïnteresseerd, neem dan contact 

op met Ivonne. 

 

 
De Zegening van de kaars voor cursus RK voor beginners 

Recentelijk werd in een zondagmorgenviering  door pastor Mauricio 

Meneses een kaars met drie lonten gezegend, die tijdens de cursus 

Rooms Katholiek voor Beginners bij aanvang wordt gebruikt. Een 

van de betrokkenen bij deze cursus is Ivonne Stronks.  

De cursus wordt georganiseerd op de woensdagavond en begint 

altijd met een gebed, waarna deze cursus start. Deze cursus bestaat 

uit 12 avonden. Verder worden daarnaast ook een drietal vieringen 

bezocht, zoals de Allerzielen, Aswoensdag en de oliewijding in 

Apeldoorn.  Ivonne is coördinator van deze cursus en daarnaast 
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vertelt zij samen met Wies Sarot e.e.a. over het het katholieke geloof 

en de katholieke kerk en haar traditie.  

 Ivonne vindt deze kaars met drie lonten een mooie symboliek, 

omdat het Vader, Zoon en Heilige Geest laat zien. Een parochiaan 

zei: “Wat mooi drie lonten en dit laat ook Geloof, Hoop en Liefde 

zien.”  

 

Er een eigen katholieke stempel op drukken. 

Yvonne heeft deze cursus overgenomen van Edith Vos, die het heel 

goed deed, en daarom vindt Yvonne het wel spannend.. “Het 

materiaal heeft Edith nu aan ons gegeven en daar kunnen we nu 

voort op borduren. En nu ga ik, samen met Wies, er een eigen 

stempel op drukken. Het is een heel gepuzzel en ook heel boeiend 

om jezelf weer te verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen.” 

 

De drie pijlers 

“Als ik in de kerk ben, dan voel ik mij altijd heel erg dicht bij Jezus. 

Zo vond ik het erg treffend in de overweging van vanmorgen dat de 

pastor zei: “We zijn hier allemaal samen gelijk en we geloven in de 

dezelfde God en dat belijden we hier.” Hier word ik enorm blij van. 

Je mag hier ook komen als je ook heel blij of verdrietig bent. Je mag 

hier ook gewoon zijn, zoals je bent.” 

Daarnaast helpen een aantal Bijbelteksten haar om invulling te 

geven aan haar katholieke geloof. Vooral Psalm 23, De Heer is mijn 

Herder, spreekt haar aan. Ook de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5:24: 

"Die u roept is getrouw". Dit zegt voor haar dat Jezus je niet geheel 

draagt, maar je ook trouw is. En de derde tekst Filippenzen 4:13: "Ik 

kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft".  “Dit zijn voor mij de 

drie pijlers. Zij beelden voor mij God uit en wat God voor mij 

betekent.  God geeft mij kracht, 

leidt mij en is altijd trouw aan mij”, 

aldus Ivonne.  

Zie ook 

 https://www.youtube.com/watch?

v=QjnjmEjeQDk  

https://www.youtube.com/watch?v=QjnjmEjeQDk
https://www.youtube.com/watch?v=QjnjmEjeQDk
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Een bijzondere uitvoering vande Hohe Messe van J.S. 

Bach 

Afgelopen zaterdagavond 5 november was er in de Sint-

Martinuskerk een bijzondere uitvoering van de Hohe Messe (BWV 

232). Dit is een van de mooiste werken van Johann Sebastian Bach. 

Hierin vat de componist nog een keer zijn kijk op het leven samen. 

Het werd uitgevoerd door Capella Amersfoort. Dit koor staat onder 

leiding van Anthony Scheffer. Het werd een grootse muzikale 

ervaring.  

De reacties van bezoekers 

"Ik ben zeer verrast en niet alleen vanwege het geluid, maar ook dat 

ik hier een fantastisch interieur zie." 

"Ik vond dit koor fantastisch. Het is echt een moeilijk stuk en 

ingewikkeld." 

"Ik heb genoten en vooral in de herkenning van dit stuk. Sinds een 

jaar of 12 ken ik dit. Ik vind het nog mooier dan de Matthäus 

Passion. Ook het orkest vond ik erg goed." 

De vrijwilligers van de cateringgroep hebben er mede voor gezorgd 

dat dit concert geslaagd was. Dit werd zeer gewaardeerd door de 

bezoekers en de leden en orkest van Capella Amersfoort. En 

diegenen die niet naar dit prachtige concert konden komen hebben 

echt wat gemist! 

Bekijk het youtubeverslag 

op: https://www.youtube.com/watch?v=w5DZUBdRxMU 

 

 

https://www.capella-amersfoort.nl/bachs-hohe-messe-bwv-232-evangelisch-lutherse-katholiciteit/
https://www.youtube.com/watch?v=w5DZUBdRxMU


8 

 

 

13 November Werelddag van de Armen 

 

Paus Franciscus heeft in 2016 de 33e zondag van het jaar 

uitgeroepen tot een extra dag van de Armen, in aansluiting op de 

internationale dag van de armoede (jaarlijks op 17 oktober).  Hij 

sprak hierover weer in juni jl. als voorbereiding op de 6e Werelddag 

op 13 november a.s.:  

 “Jezus Christus [...] omwille van u is Hij arm geworden" (2 Kor. 8, 9). 

Met deze woorden richt de apostel Paulus zich tot de eerste 

christenen in Korinthe, om de basis te leggen voor hun inzet van 

solidariteit met hun behoeftige broeders en zusters. De Werelddag 

van de Armen keert ook dit jaar terug als een gezonde provocatie 

om ons te helpen nadenken over onze manier van leven en de vele 

armoede van deze tijd." 

 

Mensen die leven met financiële obstakels vragen niet gauw om 

hulp. “Het fenomeen ‘voedselbank’ werpt toch een heel grote 

drempel op, zegt Cieka Galenkamp. We horen in de 

wandelgangen dat mensen het moeilijk vinden of dat 

ze zelfs weigeren om te komen, terwijl ze een voedselpakket of een 

decembergift heel goed zouden kunnen gebruiken.  Mensen willen 

hun eigen boontjes doppen. Ik begrijp dat wel, maar tegelijkertijd doe 

je jezelf tekort als je geen voedselpakket komt halen,zéker als je 

kinderen hebt. Je leest dat steeds vaker kinderen zonder ontbijt 

naar school gaan. De voedselpakketten zijn goedgevuld, dus je 

hoeft kinderen niet de dupe te laten zijn van jouw geldproblemen. 

Wij van werkgroep PCI St Martinus vragen jullie aandacht voor onze 

caritaswerk in Amersfoort Noord. Blijf om zien naar elkaar. Ook in je 

eigen straat. Vraag aan je buren of je iets kan betekenen. Waar 

hebben ze behoefte aan. Je mag altijd een aanvraag doen via het 

formulier op de website: caritasamersfoort.nl. 

http://caritasamersfoort.nl/
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En je kunt ook geld geven via de collecte voor anderen die het 

minder hebben of overmaken naar NL64RABO 0123 000 238 t.n.v. 

P.C.I. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, o.v.v. Donatie. 

 

Reminder De Lezing:  

Een middag aan zee met Martin Hendriksma 

 

In de vorige editie van het Martinusbericht hebben we aandacht 

gevraagd voor de komende lezing op woensdagmiddag 16 

november 2022 om 15:00 uur. Dit is in de Don Boscozaal van de 

Pastorie. Het is een lezing met Martin Hendriksma. Twee jaar 

geleden hebben we hem uitgenodigd en de belangstelling was groot. 

Nu nodigen we hem weer uit en gaat hij u meenemen in zijn 

kroniek; Een kroniek van de kust. 

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. 
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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 

 

 

 

 

Lieddag 100 jaar Bernard Huijbers - zaterdag 3 december  

 

 

De Nederlandstalige liturgie zou niet zijn wat ze nu is zonder de vele 

composities van Bernard Huijbers (die o.a. veel teksten van Huub 

Oosterhuis op muziek gezet heeft) én zijn opvattingen over de 

functie van muziek in de liturgie. 

 

Omdat Bernard Huijbers dit jaar 100 zou zijn geworden, is er op 

zaterdag 3 december van 10.00 - 16.00 uur een lieddag in de 

Dominicuskerk in Amsterdam; Spuistraat 12 (op loopafstand van het 

centraal station). Deelname (incl. alle koorpartijen) - 15 euro (kan ter 

plekke voldaan worden) 

Wil je meedoen: meld je vóór 15 november aan 

op lieddaghuijbers@gmail.com  

Voor meer informatie: https://dominicusamsterdam.nl/events/100-

jaar-bernard-huijbers-lieddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:lieddaghuijbers@gmail.com
https://dominicusamsterdam.nl/events/100-jaar-bernard-huijbers-lieddag
https://dominicusamsterdam.nl/events/100-jaar-bernard-huijbers-lieddag
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Lessons en Carols in Het Brandpunt 11 december 2022 

11 december 2022 Viering van Lessons & Carols: ‘Er is een lijn van 

vrouwen’ 

MuCoBra roept zangers op om mee te doen met het Carolkoor 

2022 

Op de derde zondag van de Advent,  

11 december, vindt er weer een Viering van Lessons & Carols plaats 

in Het Brandpunt, om 10.45 uur. 

We roepen iedereen die graag zingt op om mee te doen met het 

Carolkoor o.l.v. Marijke van Leerzem.  

 

Repetities 

De 4 repetities zijn op maandagavond 21 en 28 november en op 

maandag 5 en vrijdag 9 december, steeds van 20.00 – 22.00 uur. 

In de viering zal het Carolkoor begeleid worden door Dick van der 

Niet op de vleugel en Carla van der 

Heijden op viool. 

Aanmelden en kosten 

Aanmelden kan door zo snel mogelijk 

een mail met vermelding van 

stemsoort (alt, sopraan, tenor, bas) te 

sturen naar Marijke van 

Leerzem: marijkevanleerzem@gmail.

com 

De kosten bedragen € 25, vooraf over 

te maken op NL34 RABO 0123 0518 

00, t.n.v. PG Hoogland-Amersfoort 
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Noord o.v.v. Carolkoor Brandpunt 

De partituren en oefenbestanden worden je zo snel mogelijk 

na aanmelding toegestuurd. 

KOMT EN ZINGT HET VOORT! 

 

Kerststallenroute / puzzeltocht 

 

 

 

HOOGLAND 

 

Vrijdag 16 december 2022 

 

15.00 – 20.00 uur 

 

 

 

 

 

Tijdens de Hooglandse Wintersferen zal Martinus Verbindt voor het eerst 

een kerststallenroute / puzzeltocht organiseren. 

 

Kom op vrijdag 16 december 2022 naar onze kraam (herkenbaar aan de 

gele sterren), haal de 

puzzeltocht op en een lantaarn en loop de route rondom de Martinuskerk. 

Deze tocht kan tussen 15.00 en 20.00 uur gelopen worden. 

Wij zien jullie graag op vrijdag 16 december. 

 

Tot dan! 

Namens Martinus Verbindt 

 

Ad – Albert – André – Ans – Henritha – Linda - Marian – Marjon – Sjaak – 

Claudia 
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Filmring De Inham: Adam (2019) 

 

 

Samia (Nisrin Erradi) 

is hoogzwanger en op 

zoek naar werk en 

onderdak. Abla is 

alleenstaand moeder 

en eigenaar van een 

bakkerszaakje dat ze 

vanuit haar huis runt. 

De verleidelijke geur 

van Rziza, harcha,msemen met feqqas komt je tegemoet. De wijze 

waarop beide vrouwen de baksels bereiden is 

fascinerend, een lust voor het oog en nodigt uit aan tafel te gaan. 

Er is nog een derde vrouw in het spel die een cruciale rol speelt: 

Abla’s guitige dochtertje Warda. Door 

haar onbevangen openheid krijgen we kleine stukjes mee van de 

stugge, hardwerkende Abla. Dat geldt ook voor Samia. ‘Adam’ draait 

om de groeiende relatie tussen deze twee vrouwen, de een 

wantrouwig, star en ongelukkig, de ander wanhopig en alles op alles 

zettend om deze periode in haar leven goed af te 

sluiten. Veel close-upshots en schilderachtige opnames versterken 

de intimiteit van de film. ‘Adam’ is een fraai portret van twee 

krachtige vrouwen die elkaar ondanks hun eigen sores aanzetten tot 

transformatie. 

Van harte welkom! Neem gerust vrienden, buren en/of bekenden 

mee. De koffie/thee staat vanaf 18.45 uur klaar! Kosten voor deze 

avond: € 1,50 p.p. Opgeven kan bij: arendsen.marieke@gmail.com 

De volgende filmavonden zijn op 18 december, 29 januari 2023, 12 

maart, 23 april. 

Martin Snaterse, Joke Vrij en Marieke Arendsen 
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Onderzoek Actie Kerkbalans: kerkgangers en hun kerk 

in tijden van crisis 

 

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, 

vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. 

Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om 

problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten 

de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers 

hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij 

bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood? 

  

Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens op 31 

oktober een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers. 

Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk 

oppakt in tijden van crisis. De uitkomsten van het onderzoek worden 

gepubliceerd bij de start van Actie Kerkbalans in januari 2023. 

  

Kerkleden kunnen meedoen aan 

het onderzoek 

via www.gevenaandekerk.nl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gevenaandekerk.nl/
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DOOPVIERING 

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

diaken Frank Sieraal gedoopt. 

 

 

 
OVERLEDEN 

 
 
Op 10 november is op 84 jarige leeftijd overleden 
Dhr Gijsbertus Johannes van Dijk. Wonende aan de Hamseweg 47A 
in Hoogland. Zijn uitvaart is op donderdag 17 november om 11.00 
uur in de Martinuskerk. Aansluitend is de begrafenis op de 
Langenoord 
 

 
 

IN MEMORIAM 
 
 
 

Memoriam Marie van de Wolfshaar 
 
* Hoogland 13 oktober 1928   † Amersfoort 24 oktober 

 

Marie werd in 1928 te Hoogland geboren als jongste dochter van het 

gezin van de Wolfshaar van Calveen.  

Als kleine meid groeide ze op in een druk huishouden. Er was tijd 

voor plezier, maar er was ook tijd om mee te helpen. 

Naast het werken in en om de boerderij was er ook tijd voor 

ontspanning. Opgegroeid tussen de paarden, had ze leren mennen. 

Ze reed concoursen en won daar ook prijzen mee. 
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Rond de tijd dat ook de laatste zoon uit het gezin trouwde, zo rond 

1966, hield het op, op de boerderij. 

Marie is daarop naar Laren gegaan. Een rijbewijs had ze niet, maar 

dapper op haar brommer ging ze op bezoek bij moeder, familie en 

vrienden. 

 

In 1986 is ze uit Laren vertrokken en heeft ze het Gooi achter zich 

gelaten. Er werd een huis aan de Berkenlaan gekocht. Een mooie 

plek in haar geboortedorp Hoogland. Ze heeft het daar goed gehad, 

 zei ze. Een mooie plek om te wonen en met veel plezier zingen bij 

het Martinuskoor. 

En werken in eigen tuin, tennissen, kaarten en veel naar buiten en 

lekker weg op de fiets. 

 

Ze heeft er altijd zelfstandig gewoond, al werd het de laatste 

maanden minder en uiteindelijk ging dat niet meer. Gelukkig zag ze 

dat zelf ook en is ze naar verzorgingshuis Hooghe Heide gegaan.  

Ze is daar in alle stilte op 94-jarige leeftijd overleden. 
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 
 
 
Zondag 13 november 2022 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies; 

Annie Kok - Houdijk  

Voor de zielerust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 

Ouders Sieraal en zoon Kees; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

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

Xiaoyung. 

 
 
Zondag 20 november 2022 

Jaargedachtenis: 

Jacqueline Jansen - Cillekes, Rikie Jansen - de Joode, Mies 

Jonkhof - van Driel. 

 

Intentie: 

Kees Kuijer; 

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

Xiaoyung. 
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KOMENDE VIERINGEN 

 
 

 
week 46 

Zondag 13 november 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Soli Deo Gloria. 

 

Donderdag 17 november om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Lauden  o.l.v.Theo 

Hoogenboom. 

 

Vrijdag 18 november om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Vrijdagmorgenviering. 

 

week 47 

Zondag 20 november 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland 
Zondag 20 november 13.00 u 
Doopviering: 
Voorganger: J. Skiba; 

 

Donderdag 24 november 

09.00u 

Gebedsviering; 

Lauden. o.l.v.Theo 

Hoogenboom 

 

 

week 48 

Zaterdag 26 november 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

Zondag 27 november 

Eucharistieviering; 
Voorganger: J. Skiba en 

Werkgroep 
Zang: Kinderkoor St Maarten 
1e zondag 
Advent/familieviering. 
 

 
Donderdag 1 december 09.00u 
Gebedsviering; 
Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom 
 
 
Vrijdag 2 december 09.00u 
Gebedsviering; 
Vrijdagmorgenviering. 
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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 …… Daarom graag kopij uiterlijk tot 
donderdag ……. 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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