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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
     Nr 24  27 november t/m 10 december 2022 

 
 

 
MEDEDELINGEN 
 

Een onderscheiding voor een drietal  

Parochiekoor Hoogland leden 

 
Na afloop van 

de 

zondagmorgen 

viering van 20 

november 

werden 3 

koorleden van 

het 

Parochiekoor 

Hoogland 

onderscheiden. Zij ontvingen uithanden van Locatieraadvoorzitter 

Han van Schagen een onderscheiding, omdat zij 40 of 50 jaar lid zijn 

van dit koor. Han van Schagen sprak de onderstaande woorden uit. 

  

Een speciale dag voor jullie. 

Alle drie al heel lang lid van een koor, en alle drie een jubileum. 

Marie, jij zelf 50 jaar, Trees en Ria allebei 40 jaar. En die getallen 

heb je zo uitgesproken. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het zeker  
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niet. Het is juist heel bijzonder en te bewonderen dat iemand zich al 

zo’n lange periode als vrijwilliger, als koorlid inzet. Dank jullie wel en 

van harte gefeliciteerd! 

  

Regelmatig zie ik berichtjes binnenkomen van LinkedIn, een internet 

site met informatie over je carrière en die van anderen. Heel vaak 

een verzoek: Feliciteer … met zijn/haar zoveel jarig jubileum bij een 

bedrijf X. Een jubileum van vrijwilligers zie ik daar nooit of maar heel 

zelden. Dat is misschien ook de reden dat een jubileum van een 

vrijwilliger zo bijzonder maakt en niet zo vanzelfsprekend is. Dat vind 

ik althans. 

En het mooie is dat er binnen de Sint Martinus en binnen onze 

parochie zoveel vrijwilligers zijn met zo’n lange status van dienst. 

Daar hoorden jullie al bij, maar niet helemaal. 

  

Het schijnt zo te zijn dat er sommige vrijwilligers zijn, die niet graag 

in het middelpunt van de belangstelling staan – ik weet niet wie en 

ook niet precies waarom – maar zo’n jubileum is een mooi moment 

om jullie even in het zonnetje te zetten. 

Een moment om de dankbaarheid uit te spreken voor jullie lange 

inzet in de geloofsgemeenschap Sint Martinus. 

En om dat nog wat feestelijker te maken wil ik jullie maar al te graag 

deze bos bloemen namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep, 

maar eigenlijk namens de gehele geloofsgemeenschap geven. 

Ik ga nu stoppen, ik heb begrepen dat er straks nog veel meer 

gedaan en gezegd zal worden, daar gaat Leo nog het een en ander 

over vertellen. 

Ik sluit af door jullie nogmaals te bedanken en feliciteren met jullie 

jubileum en te wensen dat we nog heel lang van jullie zang mogen 

genieten. 

  

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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25 jaar Bloemengroet 

 

 

Regelmatig wordt het zogenaamde “bloemengroetschriftje” gepakt 

om er de naam in te schrijven van diegene die op zondag een 

bloemengroet vanuit de kerk heeft ontvangen. De bloemen worden 

na de viering door een medeparochiaan bezorgd bij mensen die een 

beetje troost, medeleven of bemoediging kunnen gebruiken. Want 

de `kerk` zijn wij met en voor elkaar. 

 

Al bladerend viel op dat de eerste bloemengroet is verzorgd op de 

1e Adventszondag 1997. Het is opgeschreven door Marijke, de 

parochiesecretaresse van toen. Al 25 jaar wordt er een boeket 

weggebracht. Meestal zijn de ontvangers blij verrast. 

 

De Pastoraatsgroep vindt het belangrijk om op deze wijze om te zien 

naar medeparochianen en aandacht voor elkaar te hebben. Wij 

horen graag van u als u iemand weet die in aanmerking komt 

voor een bloemetje. 

 

Ans Kruisselbrink en Saskia Meeuwsen (Pastoraatsgroep) 

 

 

Advent  26 november t/m 24 december 2022 

 

“Ieder kind een goede start” 

 

 

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaar bepaalt hun 

kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme 

armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, 

maar de kansen hierop zijn ongelijk verdeeld in de wereld.  

Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze 

ongelijkheid en steunt in 2022 verschillende projecten rond het 

thema ‘kinderen en gezondheid’. 
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Adventsactie ondersteunt in El Salvador het stimuleren van vroege 

ontwikkeling van jonge kinderen. In de plattelandsregio Guarjila is 

hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid 

van baby’s en jonge kinderen maar voor hun verstandelijke, 

emotionele en sociale ontwikkeling is minder aandacht. Kennis 

hierover ontbreekt. Het project dat Adventsactie ondersteunt biedt 

medewerkers van de lokale gezondheidskliniek een training op het 

gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe zij 

hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie. 

 

In Sierra Leone probeert men de kindersterfte te verminderen. 

Grote delen van de bevolking hebben te kampen met honger en 

ondervoeding. Het project van de Adventsactie is gericht op 

voorlichting aan de ouders over gezonde voeding en hygiënische 

leefgewoonten. Ook ontvangen zij zaden voor voedingsrijke planten 

zodat de ondervoede kinderen beter voedsel krijgen.  

Gezondheidswerkers leren hoe zij vroegtijdig infectieziekten kunnen 

signaleren en behandelen. Voor meer informatie: 

www.adventsactie.nl 

 

U kunt bijdragen door aan het eind van de zondagse viering mee te 

doen met de collecte of door geld over te maken op NL21INGB 0000 

005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag                                                                          

(de Adventsactie is een onderdeel van Vastenactie Nederland). 

 

“ 1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar” 

  

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand 

aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de 

hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. 

Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle 

mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 

vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met 

http://www.adventsactie.nl/
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hun toewijding en hun liefde een verschil maken. Laten we alle 

kinderen een kans geven op een goede start in het leven 

  

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, 

hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder 

extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom 

steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start 

in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de 

vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding 

en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en 

gezond leven. 

 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm 

welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 

0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

  
Diaconie Hoogland/ Amersfoort- Noord         

Kerstpakkettenactie 2022 
 
 Door de corona is het nu nog steeds 

onverantwoord om artikelen in de 

kerken te verzamelen, te vervoeren, te 

sorteren,  in te pakken en rond te 

brengen. Daarom hebben we er ook  

nu weer  voor  gekozen om het dit jaar 

anders te doen. 

Een groot deel van de gezinnen in 

Nederland  heeft het nog steeds 

financieel erg moeilijk.   

Was het eerst de Corona die hen de das omdeed dan is het nu wel 

de economische crisis die iedereen parten gaat spelen! 

 

Kent u een alleenstaande, een echtpaar of een gezin dat in de 

kersttijd  wel een financiële warme hand toekomt, neem dan 

graag voor 10 december contact met mij op. 

Ook dit jaar moet het op 25 december weer Kerst zijn voor iedereen.  
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Gelukkig hebben we de Kerstpakkettenactie in Hoogland en 

Amersfoort-Noord. Negen kerken organiseren deze  al jaren met 

elkaar.  

Vanwege de Corona vragen we wederom  niet om artikelen, maar 

om een financiële bijdrage. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL39 RABO 

0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/ Amersfoort-Noord 

o.v.v. kerstpakketten. 

Met uw bijdrage kunnen wij  warmte en aandacht geven aan onze 

parochianen die het juist in deze tijd  zo hard nodig hebben. 

 

Ook kunt u na de viering een bijdrage deponeren in de welbekende 

rode doos achter in de kerk. 

Ook deze opbrengst komt ten goede aan de kerstactie. 

 

We hebben elkaar hard nodig!! 

 

Namens de Martinusgemeenschap, 

Margreet Franck- de Bruijn 

Maiskamp 7     3828 HX    Hoogland 

033 480 69 76   mailadres: h.w.franck@planet.nl 

 

 
Bisdombedevaart naar Lourdes 2023 

 

Van 27 april tot en met 5 mei 2023 is er een Bisdombedevaart vanuit 

Utrecht naar Lourdes. 

Daarom zal er op de zondagen 26 november en 3 december achter 

in de kerk een brievenbus (in de vorm van een vogelhuisje) staan 

waarin briefjes met een intentie voor Maria kunnen worden gedaan. 

Deze briefjes zullen meegenomen worden naar Lourdes. Ook kan 

men een financiële bijdrage geven, contant of via een QRcode, om 

een reis naar Lourdes mogelijk te maken voor mensen die minder 

draagkrachtig zijn. 

Voor meer informatie : Corien Ossendrijver   06 – 41 78 87 34 



7 

 

Benefietconcerten voor de werkers van Qatar 

 

De stadions voor het WK in 

Qatar zijn gebouwd door 

arbeiders die uitgebuit zijn. 

Veel arbeiders zijn 

omgekomen door de 

erbarmelijke 

werkomstandigheden. Hun 

families blijven achter met 

restschulden. 

Uit protest tegen deze 

misstanden hebben veel 

Nederlanders besloten niet 

naar de uitzendingen van 

het WK te kijken. Dat is een krachtig signaal. Nóg krachtiger is het 

om mee te doen aan een positieve actie ten bate van de families van 

omgekomen arbeiders. 

Tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal worden drie 

benefietconcerten georganiseerd in Brandpunt Amersfoort waarvan 

de opbrengst ten goede komt aan de nabestaanden van de 

slachtoffers. Er is muziek te horen, maar je kunt ook luisteren naar 

verhalen van mensen die zelf te maken hebben gehad met onrecht. 

Zo komt de initiatiefnemer van een crowdfunding voor boer Gaziur 

(uit het vijfluik in Trouw) spreken, maar ook iemand die zelf in het 

Midden-Oosten heeft gewerkt. 

De concerten vinden plaats op 

21 november 17.00 uur 

25 november 17.00 uur 

29 november 16.00 uur 
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Kom luisteren en doneer jouw bijdrage. Maar misschien wil je ook 

zelf iets organiseren om de families van arbeiders te helpen, of om 

ze een blijk van solidariteit te geven. 

Laat dat dan weten aan Esther Ocheng-

Grünbauer, estherocheng@gmail.com, dan wordt jouw actie 

genoemd tijdens het concert. 

  

En ga je niet zelf iets organiseren, maar wil je wel helpen of iets 

bijdragen aan de benefietconcerten? Ook dat kun je laten weten aan 

Esther Ocheng-Grünbauer, estherocheng@gmail.com 

  

Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen! 

 

Ton werkt graag in en rondom de Sint Martinuskerk 

 

In deze adventstijd 

zullen vele kaarsjes bij 

u thuis branden en 

ook in de Mariakapel, 

want kerstmis is in 

‘aantocht’. Sinds een 

aantal jaren zorgt Ton 

Kok (75) ervoor dat de 

Mariakapel, schoon en 

opgeruimd is. Zo zorgt hij ervoor dat alle rode waxinelichtjes 

vervangen worden door nieuwe kaarsjes. Ton is een van de 

vrijwilligers die wat op de achtergrond werkt. Het leek ons mooi om 

hem thuis te interviewen, wat hij zoal naast deze taak in en rondom 

de Sint Martinuskerk.  

 

“Ik vind het wel leuk werk” 

Inmiddels is hij al ruim 10 jaar actief in onze geloofsgemeenschap. 

Als we hem vragen wat hij zoals doet, vertelt hij het volgende: “Via 

mailto:estherocheng@gmail.com
mailto:estherocheng@gmail.com
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Jan Tolboom ben ik betrokken geraakt. Hij vroeg mij of ik de 

waxinelichtjes wilde schoonmaken, vervangen enz. Ik vind het mooi 

werk om dit te mogen doen, want ik kan toch niet stil zitten. Ik heb 

daardoor ook wat te doen.” Dat schoonmaken van de lege rode 

waxinelichtjes is best wel een ding. Allereerst haalt hij het 

overgebleven kaarsenvet van het waxinelichtje eruit. Dit doet hij met 

een schroevendraaier en dat gaat vrij eenvoudig. Hierna deponeert 

hij dit als restafval. Ons milieu wordt door hem goed verzorgd. Als hij 

thuis alle rode waxinelichtjes heeft schoongemaakt, dan gaat hij elke 

maandagmorgen naar de pastorie om van de zolder een nieuwe 

lading waxinelichtjes op te halen. Deze gebruikt om de lege rode 

waxinelichtjeshouders weer te vullen.  

 

Jaarlijks gaan er 9000 lege waxinelichtjes houders door zijn 

handen 

Op de vraag of er veel kaarsjes aangestoken worden voor moeder 

Maria, beantwoordt hij dit instemmend. "Na afloop van de afgelopen 

vieringen van Allerheiligen en Allerzielen werden er zelfs meer dan 

200 waxinelichtjes aangestoken en wekelijks worden er wel zo’n 160 

waxinelichtjes aangestoken. Als je deze aantallen hoort, dan denk je 

dat het plafond van Mariakapel behoorlijk zwart zal zijn. “Dit valt wel 

mee, want in de tijd dat Roland Putman hier Pastor was, waren er 

andere kaarsen. In die tijd is toen deze kapel grondig 

schoongemaakt. Deze waxinelichtjes zorgen er nu voor dat er geen 

of mindere zwarte rook is.” Als we de aantallen omrekenen naar een 

jaar dan glippen er elk jaar ruim 9000 lege waxinelichtjes houders 

door zijn handen. Het schoonmaken van de kaarsenstandaard is ook 

een ding, want om de drie maanden maakt hij deze vrij van al het 

kaarsenvet. Dan hebben we het niet over het schoonmaken van de 

vloer. Dit doet hij met een schraper, waarna hij de vloer met water 

en zeep de vloer weer schoon dweilt. Al deze werkzaamheden 

geven een grote besparing voor onze geloofsgemeenschap en het is 

ook nog eens duurzaam.  Hierdoor kan de prijs van het opsteken 

van een kaarsje voorlopig nog 50 eurocent blijven. 
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“Dit is mijn dagelijks leven en weet niet hoe ik het anders moet 

zeggen.” 

Ton zit niet stil, want naast deze taak is hij ook betrokken bij de 

tuinploeg. Elke donderdag is hij, samen met anderen, te vinden in de 

pastorietuin. Je moet dan denken aan het schoffelen, harken, 

opruimen, vegen van deze tuin.  

Tot slot vragen we hem wat deze werkzaamheden voor hem 

betekenen. “Ik vind het dankbaar werk en het maakt mij enorm blij. 

Maar ook werken in de buitenlucht doet mij goed. In mijn 

arbeidzaam leven heb ik altijd in de buitenlucht gewerkt in de 

gemeente Leusden.” 

 
Een verrassende lezing met schrijver en journalist  

Martin Hendriksma 

 

Woensdagmiddag 16 november werd er in De Pastorie een lezing 

georganiseerd met Schrijver & Journalist Martin Hendriksma. Hij was 

uitgenodigd n.a.v. de TV-serie Langs de Kust van Omroep Max. 

Deze serie is gebaseerd op zijn boek: Aan zee. Een kroniek van de 

kust. Het werd een 

bijzondere interessante 

middag voor de helaas 

kleine groep aanwezigen. 

In de korte youtube 

reportage krijgt u een 

indruk en hoor ook wat hij 

over het N.A.P. van 

Hoogland vertelde… Ga 

naar:  

https://youtu.be/5SoiEzzap

Ow 

 

 
 
 

https://youtu.be/5SoiEzzapOw
https://youtu.be/5SoiEzzapOw
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AGENDA 
 

WereldLichtjesDag in Elisabeth Groen 

 

‘Herdenk en eer alle overleden kinderen’ 

 
Op zondag 11 

december om 19.00 

uur herdenken we alle 

kinderen, ver weg en 

dichtbij 

die op welke leeftijd en 

om welke reden dan 

ook zijn overleden. 

Ouders, grootouders, 

broertjes, 

zusjes, leerkrachten, 

vrienden; iedereen die een kind moet missen hoe groot of klein ook, 

ongeacht 

welk geloof en cultuur, is van harte welkom. Het zou fijn zijn als ieder 

een steentje of kei wil 

meenemen. 

Deze avond verzamelen we om 18.30 uur bij de Zonnespits op de 

Heiligenbergerweg 151 in 

Amersfoort en lopen langs een ketting van licht. Om 19.00 uur 

steken we de kaars aan op de grote 

heuvel in het park en zingt Esther Kruiter voor ons. In de 

WereldLichtjesDag boom hangen we de 

namen van de overleden kinderen zodat zij nooit vergeten worden. 

Tot in het nieuwe jaar blijven de 

namen daar hangen. Er wordt stilgestaan bij alle kostbare levens, 

iedereen heeft zijn eigen verhaal. 

Wat overeenkomt is het gemis. Achter alle namen klinken verhalen 

over liefde, missen en van trots. 
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Kun je er niet bij zijn, je mag de naam van jouw kind(je) ook 

doorgeven zodat wij deze kunnen 

noemen. Stuur dan een mail of app naar 

info@stapvoorstapbijafscheid.nl of 06-52071013. 

Namens de organisatie van WereldLichtjesDag Amersfoort. 

 

Bea van de Hoef 

        

Nog één keer genieten van de Hooglandse Wintersferen! 

 

 
Bezoekers kunnen nog eenmaal naar Hooglandse Wintersferen. Er 
zijn te weinig nieuwe vrijwilligers die de stichting kunnen helpen met 
de organisatie van dit evenement in Hoogland. 
 

Op vrijdag 16 december 2022 vindt de tiende en tevens laatste editie 

van Hooglandse Wintersferen plaats. Jarenlang is dit evenement 

met heel veel plezier en inzet van vrijwilligers gerealiseerd. Een 

aantal van deze vrijwilligers wil echter graag het stokje overdragen, 

maar helaas hebben zich niet voldoende nieuwe vrijwilligers gemeld 

om dit evenement voort te zetten. Dit heeft de stichting doen 

besluiten om nog eenmaal feestelijk uit te pakken. 

Het evenement 

Net als voorgaande jaren, kunnen bezoekers rondom de Sint 

Martinuskerk rondneuzen langs allerlei kerstkramen. Er wordt buiten 

gezongen en muziek gemaakt, glühwein geschonken en kinderen 
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kunnen broodjes bakken boven het vuur. Zowel jong als oud kan 

onder professionele begeleiding zich vermaken bij het creëren van 

leuke kerstversiering en voor de allerkleinsten is er dit jaar een 

draaimolen. In de kerk kan men zich laten verwonderen door kunst 

bij kaarslicht in het thema ‘wintertinten’. Het evenement begint om 

15.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 

 

Kerststallenroute 

Nieuw dit jaar is de kerststallenroute, georganiseerd door Martinus 

Verbindt. De route start vanaf de Sint Marinuskerk. Hooglanders die 

aan de route wonen kunnen hun kerststal buiten of voor het raam 

zetten. Ook spelen een aantal bewoners muziek af, of maken zelf 

muziek. 

Houd de socials en website in de gaten! 

 www.hooglandsewintersferen.nl 

Start voorbereiding Eerste Heilige Communie 2023 

 
Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen van de Eerste Heilige 

Communie voor kinderen uit groep 4 of hoger. Alle ouders van kinderen die 

staan ingeschreven hebben een uitnodigingsbrief gekregen. Voor degenen 

die geen brief gekregen hebben, ligt er achterin de kerk een kopie van de 

brief en een informatiefolder. 

Aanmelden kan nog tot 31 december via een berichtje aan de werkgroep 

via ehcst.martinus@gmail.com. Dan sturen wij de uitnodigingsbrief en 

aanvullende informatie per mail.  

De start/informatieavond voor ouders staat gepland op dinsdag 17 januari 

om 20.00u in de pastorie van de Sint Martinuskerk. Wij kijken uit naar een 

mooie, leerzame en feestelijke voorbereiding samen met de kinderen en 

hun ouders. De Communieviering staat voor alle communicantjes van de 

parochie OLVA gepland op zondag 14 mei om 09.00u in de Sint 

Martinuskerk. 

 OLVA werkgroep Eerste Heilige Communie 

Wies Sarot, Natascha Tammens en Saskia Meeuwessen 

http://www.hooglandsewintersferen.nl/
mailto:ehcst.martinus@gmail.com
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ACTIVITEITEN 
Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 

OVERLEDEN 
 
Op 21 november is op 90- jarige leeftijd overleden mevrouw 

Willemina Johanna (Mien) Ebbenhorst- van den Tweel.  

Haar uitvaart is zaterdag de 26e om 11.30 uur in de Martinuskerk. 

Voorafgaand is er op deze plek om 10.30 uur nog gelegenheid om 

afscheid van haar te nemen. Na de viering zal de begrafenis op de 

Langenoord plaatsvinden.  

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 

Zondag 27 november 2022 

Jaargedachtenis: 

Ouders van de Grootevheen - de Groot en Dinie;  

Arie van den Hengel. 

 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Ronald van den Hoven; 

Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk 

Jan Tolboom; 

Uit dankbaarheid voor familie Cheng; 

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

Xiaoyung. 

 
Zondag 4 december 2022 

Jaargedachtenis. 

Rijk Voskuilen. 

http://zindex033.nl/
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Intentie: 

Henk van Hamersveld; 

Annie Kok - Houdijk  

Jeroen van Ophoven; 

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

Xiaoyung. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 

week 48    week 49 
 Zondag 27 november 

om 09.00u 

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 om 09.00u 
Gebedsviering; 
Vrijdagmorgenviering. 
 

week 49 
 
Zondag 4 december om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Zang: Sint Martinuskoor; 
2e zondag Advent. 
 
 

Donderdag 8 december om 
09.00u 
Gebedsviering; 
Lauden o.l.v Theo Hoogenboom 
 

week 50 
 
Zondag 11 december om 
09.00u 
Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 
3e zondag Advent/Zondag 
Gaudete. 
 
Donderdag 15 december om 
09.00u 
Gebedsviering; 
Lauden o.l.v Theo Hoogenboom 
 
Vrijdag 16 december om 
09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Vrijdagmorgenviering. 

 

 
 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 december 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 8 december 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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