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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
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      Nr  11 tot en met 24 december 2022 

 
 

 

18 december Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang 

 

 

Op zondag 18 december kunt u in de Sint- Martinuskerk in Hoogland 

naar het Kerstconcert met Samenzang.  

De uitvoerenden bij dit concert zijn muziekvereniging Sint Caecilia 

en het Kerstprojectkoor.  
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Naast de stukken die wij spelen en zingen is er samenzang.  

U kunt meezingen met bekende kerstliederen, begeleid door de 

muziekvereniging. 

Het thema van deze avond is: “Kunnen wij de hoop op vrede, 

vertrouwen en liefde brandend houden?”. 

Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur, en is 

ook leuk voor kinderen.  

Na afloop ontmoeten wij u graag achter in de kerk, bij een glaasje 

glühwein, limonade of warme chocolademelk. 

De kerk is om 18.30 uur open en u bent van harte welkom. 

Het concert is gratis bij te wonen, om de kosten te dekken wordt na 

afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 

Namens alle medewerkers, 

Organisatie Kerstconcert. 

 

 

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 

 

 

Douwe Egberts waardepuntenactie voor de 

voedselbank 

 

Ook dit jaar zamelt de Voedselbank weer Douwe Egberts 

waardepunten in. 

In de maand december staan op diverse plaatsen in Amersfoort 

inzamelingsdozen. Waarschijnlijk heeft u de doos ook al in ons eigen 

kerkgebouw zien staan. Heeft u thuis nog Douwe Egberts 

waardepunten liggen?  Dan willen we u vragen of u deze punten wilt 

schenken aan de Voedselbank. Voor elke 500 waardepunten krijgt 

de Voedselbank 1 pak koffie. Daarnaast verhoogt Douwe Egberts 

het eindresultaat ook nog eens met een bepaald percentage. Zo 

hebben we, dankzij u, bij de vorige actie in uw kerk, heel veel 

mailto:h.w.franck@planet.nl
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mensen blij kunnen maken met een pak koffie: een heerlijk extraatje 

in moeilijke tijden!  

De punten kunt u in de witte box in de kerk deponeren. De box zal in 

de kerk staan tot 8 januari 2023. In de weekenden staat de box 

achterin de kerk en doordeweeks in de pastorie. (even aanbellen). 

De Voedselbank hoopt met deze actie weer veel pakken koffie voor 

de klanten bij elkaar te kunnen sparen.   

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

 

Kindje Wiegen 

                                         

    Op 25 december, eerste Kerstdag,  

    is er om  14.00 uur  

    in de Sint Franciscus Xaveriuskerk 

    op ’t Zand 29,  

    speciaal voor peuters en 

    kleuters met hun  

    (groot)ouders, weer  

    Kindje Wiegen.  

    We nodigen u van harte 

    uit op 25 december. 

    Vanaf 13.30 uur is de kerk  

     open.  

 

 

Kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk van 

10 t/m 18 december 2022 

 

Van zaterdag 10 t/m zondag 18 december 2022 organiseren we 

weer een kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk aan de 

Jacob Catslaan in Amersfoort.  
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De tentoonstelling is iets minder uitgebreid dan in de jaren voor 

Corona; u kunt nu circa 100 kerstgroepen bekijken. Maar er is nog 

steeds veel te zien. 

De kerstgroepen zijn gemaakt van diverse materialen. Er zijn grote 

beelden en hele kleine, veelkleurige en eenvoudige. En natuurlijk 

staat ook de Santonsgroep van de Sint -Ansfriduskerk weer 

opgesteld.  

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, 

zaterdagen en zondagen van 12.30-17.00 uur.  

Entree € 2,00/€ 0,50 (4 t/m 12 jr), jonger dan 4 jr gratis.  

Op zaterdagen en zondagen treden koren en muziekgroepen 

belangeloos op. 

U bent van harte welkom! 

Zie voor meer informatie www.sintansfridus.nl/kerststallen 

 
 

 
A Festival of Nine Lessons & Carols 

 

Zondag 18 december 

Aanvang 19.30 uur  

Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, Amersfoort 

De kerk is open vanaf 19.00 uur.  

Aanmelden is niet nodig, bijdrage in de kosten wordt 

gewaardeerd. 

 

Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman 

Deze Carol Service is een Nederlandstalige service met Engelse 

Carols. Er zijn negen Bijbellezingen of verwante verhalen die de 

reden en belofte van de geboorte van Christus, de gebeurtenissen 

eromheen en de betekenis ervan voor iedereen delen. In de viering 

worden lezingen met koorstukken en o.a. bekende kerstliederen 

afgewisseld. 

Een prachtige manier om ons voor te bereiden op het vieren van 

Kerstmis. De Carols worden gezongen door een projectkoor met 

http://www.sintansfridus.nl/kerststallen
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passende instrumentale begeleiding. We zingen muziek van onder 

andere John Rutter, Vaughan Williams, Ola Gjello, David Willcocks 

en Bob Chilcott. 

 

Festival  Lessons en Carols Hooglanderveen 

Op zondagmiddag 18 december is er om 16.00 uur ook een Festival 

of Lessons & Carols in de Josephkerk van Hooglanderveen. 

Een volwaardige viering met 7 korte lezingen, veel samenzang en 

een kerstoverweging door de pasgewijde diaken in onze parochie 

Wim Kremer. 

Het koor ‘Puer Natus Est’ staat onder leiding 

van Theo Hoogenboom en 4 violisten, een 

fluitist en een pianist/organist zorgen voor de 

begeleiding.  

 

 

De laatste editie van de Hooglandse Wintersferen 

in wintertinten gehuld 

 

 
 

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

van de Hooglandse Wintersferen plaats.  

 

In een interview vertelt Henk van Middelaar (zie foto) daar het 

volgende over. 
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Dit event wil naast het vertellen van het kerstverhaal de mensen de 

gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten onder het genot van muziek 

en een drankje, aangevuld met marktkramen, orkesten en niet te 

vergeten de kunstroute in de kerk zelf. Het was aan het begin in 

2013, in de basis, goed van opzet, maar in zijn ogen met te weinig 

personen.  

“Dit kun je niet met een paar man”, aldus Henk. 

  

En nu, tien jaar later,  lopen ze tegen hetzelfde probleem aan. Te 

veel vrijwilligers willen stoppen en daar hebben ze nog geen nieuwe 

voor kunnen vinden. En dan moeten ze heel nuchter tot de conclusie 

komen dat het event na 16 december stopt. 

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 

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, speciaal voor de kleintjes. 

Dit jaar organiseert Martinus Verbindt op dezelfde tijd een 

kerststallenroute die start op het terrein van de Hooglandse 

Wintersferen. 

“Licht” 

Eén van de highligts van dit event zijn de lichtjes rondom de 

pastorievijver. Die spreken menig bezoeker aan. Volgens Henk 

geven licht en warmte de mensen en dus ook de bezoekers een 

prettig gevoel  Dat ziet men ook terug bij de Hooglandse 

Wintersferen. Als het donker begint te worden, ziet men alle kaarsjes 

branden rondom de vijver en de lampjes in de bomen. Dan komen 

ook de bezoekers. De piek van het bezoek ligt tussen en zes en acht 

uur. 

  

Tot slot: Kom kijken en verwonder je tijdens deze editie van de 

Hooglandse Wintersferen in en rondom de Sint -Martinuskerk. Je 
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kunt je in de kerk je laten verwonderen door kunst bij kaarslicht in 

het thema wintertinten.  

Het evenement begint om 15.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 

Kijk voor de actuele info op de site van de Hooglandse 

Wintersferen: https://www.hooglandsewintersferen.nl/ en bekijk ook 

Henk’s 

oproep: https://www.youtube.com/watch?v=XnWRaPEDauo&t=1s 

GH 

 
17 december Kerstconcert Hooglandse Maatjes 

 
Hooglandse Maatjes presenteert:  
 
KERSTCONCERT  
door het opleidingsorkest van St. Caecilia 
 
Zaterdag 17 december 2022  

Aanvang 15.00  uur tot 16:00 uur 

In dorpshuis De Neng  

Engweg 7 Hoogland  

Entree kosten €5,00  

 

Aanmelden via mail of telefonisch 

hooglandsemaatjes@gmail.com 

06-877 38 602 
 

 

Nieuws van Filmkring De Inham 

 

Op zondagavond 18 december 2016 draait de Filmkring van de 

Inham Captain Fantastic, uit 2016.  

 

In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika heeft Ben 

(Viggo Mortensen) zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek 

https://www.hooglandsewintersferen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XnWRaPEDauo&t=1s
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voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek en de sociale druk 

van het hedendaagse bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. 

Het leven is puur en overzichtelijk. Tot een dramatische gebeurtenis 

het gezin doet besluiten de confrontatie met de buitenwereld aan te 

gaan. Met zowel heftige als hilarische gevolgen… Aan de ene kant 

heeft de afgesloten manier waarop de vader zijn eigen afkeer van 

consumentisme, kapitalisme, regels en afhankelijkheid aan zijn 

kinderen probeert door te geven haast iets weg van een commune. 

Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe bijzonder veel fitter en pienterder de 

kinderen blijken dan hun videogame- en smartphoneverslaafde 

leeftijdsgenootjes. Is deze opvoeding nou zo gek of de wereld om 

hen heen? Genoeg actuele thema’s en gedachtestof om over na te 

denken en naderhand kort samen over na te praten. De Film won de 

prijs van Beste Regisseur (Matt Ross) op het Filmfestival van 

Cannes. 

De film wordt gedraaid in de kerk De Inham. Inloop vanaf 18.45u, 

start om 19.00u tot 21:45 uur. Na afloop van de film vertellen we aan 

elkaar wat ons aansprak en zoeken we samen naar verschillende 

betekenissen.  

Iedereen binnen de kerk is welkom! Neem gerust iemand mee van 

buiten de kerk, ook mensen van buiten onze gastvrije kerk zijn van 

harte welkom!  

Kan je deze keer niet, maar wil je wel graag per mail op de hoogte 

gehouden worden van het toekomstige films? Laat het ons weten, 

dan word je opgenomen in de mailinglist. Je 

komst is en blijft geheel vrijblijvend, je kan per 

keer bekijken of je komt.  

Laat het graag even weten als je komt. De koffie 

kost 1,50 euro. Een vrijwillige bijdrage 

(richtbedrag 1 euro per keer) kan je terplekke 

afgeven.  

Je kan je aanmelden op mailadres: 

arendsen.marieke@gmail.com 

 

mailto:arendsen.marieke@gmail.com
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Warme Kamer aan de Zuidsingel 

Bij ons zit je warm – Diaconaal AandachtsCentrum 

   

Ooit binnengelopen bij het Diaconaal Aandachts Centrum op 

Zuidsingel 5? Gewoon eens doen!  

Je wordt er gastvrij welkom geheten en ontmoet er mensen die je 

anders nooit had gesproken. Je gaat vast en zeker rijker weer naar 

huis. 

 

Wij zijn een Diaconale ontmoetingsplek. Dit 

betekent dat we de samenleving willen 

dienen en aandacht geven aan wie er op ons 

pad komt. Onze motivatie komt voort uit het 

geloof in een God voor wie ieder mens telt. 

Wij geloven dat we als mensen bedoeld zijn 

om met elkaar verbonden te zijn; we hebben 

elkaar nodig en iedereen heeft de ander iets 

te bieden. We willen naast mensen gaan staan, ongeacht 

achtergrond of hoe het met je gaat. We willen opkomen voor 

mensen die om wat voor reden dan ook in een kwetsbare periode 

van hun leven zijn of aan de rand van de samenleving staan. Onze 

huiskamer is een plek van ontmoeting, creativiteit,  gezelligheid en 

aandacht.  We doen ons werk graag in verbondenheid met de 

kerken.  

Je bent dus zelf van harte welkom voor een bakkie met aandacht, 

ook als je altijd hebt gedacht dat een inloophuis niets voor jou is. 

Probeer het eens en misschien ontdek je wel dat jij ook iets kunt 

toevoegen aan deze mooie plek.  

 

We vinden het deze winter extra belangrijk om zoveel mogelijk open 

te zijn want we willen niet dat mensen in de kou zitten. We zijn 

daarom op zoek naar nieuwe gastheren en gastvrouwen. Zij 

schenken bij ons koffie en thee met aandacht.  Ben je beschikbaar 
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voor 2 uur (per week, per 2 weken of per maand) neem dan contact 

op met Rianne (coordinator@daczuidsingel.nl;  

06-33148575).  

www.warmekamers.nl  
www.daczuidsingel.nl  
 
 
 

Ga mee naar Ameland.  

Weekend voor Katholieke jongeren 

In aanloop naar de Wereldjongerendagen 2023 

 
27-29 januari 2023: WJD@Home 

Grootste jongerenevenement ter wereld in Lissabon, 

thuisversie op Ameland 

 

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon 

organiseert Jong Katholiek van 27-29 januari 2023 WJD@Home. 

Een ‘mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland, voor jongeren van 15-

30 jaar. WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event 

met een gevestigde naam binnen het landelijke Katholieke 

jongerenwerk, biedt aan jongeren een mooie setting om elkaar te 

ontmoeten, om samen het katholieke geloof te vieren. Ze blikken 

bovendien vooruit naar het grootste jongerenevenement ter wereld, 

namelijk dé Wereldjongerendagen, in Lissabon (1-6 augustus 2023). 

 

Omdat de deelnemende jongeren tijdens WJD@Home nieuwe 

vrienden maken en oude bekenden weerzien, is de het de perfecte 

opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal.  

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van 

Jong Katholiek. Reis naar en van WJD@home  

mailto:coordinator@daczuidsingel.nl
http://www.warmekamers.nl/
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Aanmelding en kosten 

Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via 

www.wjd.nl/wjdhome.  

Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar. Kosten: € 85,- per 

persoon  

Kijk voor meer informatie over de WJD in Lissabon ook op 

www.wjd.nl   

Voor meer informatie en ook over  WJD in Lissabon 

www.wjd.nl/wjdhome. 

Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via 

www.wjd.nl/wjdhome. 

 

 

 

Uit de Bewaarsman 

Trudy van Vulpen over haar vader Hendrik 

 

 

Afgelopen week kwam het verenigingsblad De Bewaarsman van de 

Historisch Kring Hoogland uit. Hierin stond een artikel in de rubriek 

Uit het Fotoalbum door Trees van Vulpen. Dit is geschreven door 

Gerard Hilhorst en bewerkt door Hoofdredacteur Arie van den 

Heuvel  

.   

Foto:‘Je ziet op deze foto mijn vader het originele handwerk doen 

zonder machines’, 1978 (foto Henk van Vulpen) 

http://www.wjd.nl/wjdhome
http://www.wjd.nl/wjdhome
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Vader Hendrik oogst met de handzeis 

Haar vader staat met een foto in het boek Hoogland 100 jaar 

Martinuskerk. Op pagina 65 zien we haar vader aan het werk om het 

graan te oogsten. Deze foto is geplaatst bij het hoofdstuk 

Weekdagen zijn Werkdagen.  

Even voorstellen 

Trees van Vulpen is dochter van Hendrik van Vulpen. Hij had samen 

met zijn vrouw Doortje van Wee een boerderij, genaamd De 

Boelenhoef.  Trees is geboren in de ijskoude winter van 1963, een 

paar dagen voor de roemruchte Elfstedentocht. Zij is getrouwd met 

Wim Wassink en samen wonen zij in Hoogland.  

Op originele wijze met de handzeis oogsten 

Trees vertelt het volgende over de foto: ‘Je ziet mijn vader, in een 

tijd waarin bijna alles al machinaal ging, op originele wijze met de 

handzeis oogsten. Hij heeft nog geleerd hoe het boerenwerk gedaan 

kon worden zonder machines.’  

Als zij deze foto nader bekijkt, dan ziet zij dat deze foto gemaakt is 

op Kattenbroek, met op de achtergrond de Sint Martinuskerk en de 

nieuwbouw op de Engweg.  

Lees het hele artikel in de Bewaarsman. 

Wilt u meer historische wetenswaardigheden weten, wordt dan lid 

van de Historisch Kring Hoogland. Ga 

naar: https://historischekringhoogland.nl/ 

 

 

 

 

https://historischekringhoogland.nl/
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Expositie in de Pastorie van de Sint- Martinuskerk in 

Hoogland 

 

Een bijzondere verrassing ontvangen van de vorige 
Expositie 

  

Afgelopen vrijdag 1 december werd in de 

pastorie de succesvolle tentoonstelling de 

schetsen van Cees van de Cappelle  en het 

keramiek Els Kluin afgebroken voor een 

nieuwe tentoonstelling. Voordat het echter 

zover was, bood Cees aan onze 

geloofsgemeenschap een bijzondere 

schets aan. Hierop zie je een schets van de 

Pastorie. Dit bood hij ons aan vanwege de 

vele PR en betrokkenheid van de 

kunstcommissie bij deze tentoonstelling. Ook de bezoekersaantallen 

waren verrassend te noemen. Namens Ans, Erika, Gerard, Ruth en 

de geloofsgemeenschap zelf willen we Cees in het Martinusbericht 

hiervoor enorm bedanken. Het was mooi om dit te doen. 

 

Inmiddels is De Pastorie weer opnieuw ingericht voor nieuwe 

expositie. 

Van maandag 5 december 2022 tot 6 maart 2023 exposeren Sonja 

Koolaard en Joke van Zinderen hun werk in de Pastorie van de Sint- 

Martinuskerk in Hoogland. 

 

Sonja Koolaard was als kind al altijd 

bezig met tekenen. Ze volgde een 

opleiding aan de Kunstacademie Artibus in 

Utrecht in de richting van Publiciteit en 

Vormgeving. Na vele jaren opleidingen, 

lessen en cursussen te hebben gevolgd op 
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het gebied van tekenen en schilderen, heeft zij ontdekt dat ze het 

liefst met gouache werkt, vaak aangevuld met bijvoorbeeld Oost-

Indische inkt, maar ook krijt.  

In eerste instantie schildert ze realistisch en figuratief. Inmiddels 

werkt zij steeds meer abstract. Ze noemt haar stijl “intuïtief 

schilderen”. Zij verwoordt dit als volgt: gebeurtenissen, indrukken, 

gaan hun weg, naar binnen, ontmoeten, emoties, transformeren, 

uiten zich, met behulp van, kleur, beweging, materie, tot beeld.  

Voor meer info: https://sonjakoolaard-nl.webnode.nl/ 

Je kunt haar ook mailen: koola003@hotmail.com 

Joke van Zinderen maakte zo’n 30 jaar geleden voor het eerst 

kennis met de vilttechniek en sindsdien is zij gefascineerd door wol 

en vilt 

 

Haar voorliefde voor grafische vormgeving is te zien in haar werk. 

Door de jaren heen heeft zij zo haar eigen stijl ontwikkeld. Dit 

resulteerde in het maken van origami vilt - een mooie, interessante 

en niet eenvoudige combinatie van technieken! 

In kleinere producten met vilt als basis, kan zij ook haar creativiteit 

kwijt. Zij maakt boekomslagen met een kaft van  shibori geverfd vilt 

of bourette zijde met eco-print. Tevens maakt zij wandobjecten van 

https://sonjakoolaard-nl.webnode.nl/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fsonjakoolaard-nl.webnode.nl%2F
mailto:koola003@hotmail.com
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vilt ( 2- en 3 dimensionaal), gecombineerd met andere materialen 

zoals mooi papier, leer en zijde. 

De afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het plantaardig verven 

van zijde, vilt en leer. 

Met name het ecoprinten op leer fascineert haar enorm. De 

resultaten zijn verrassend. Vervolgens maakt zij er graag 

gebruiksvoorwerpen - toegepaste kunst - van. 

Lees meer over Joke op: Jokevanzinderen.com 

Je kunt haar ook mailen: info@jokevanzinderen.com 

  

U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken. 

De Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828EB 

Hoogland. Telefoon: 033-4801223. De Pastorie is open van 

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig, door op de bel te drukken wordt u ontvangen. Buiten deze 

tijden graag op afspraak.  

Rondom de kerstdagen en oud en nieuw kunnen de bezoektijden 

afwijken.  

 

 

Het Hooglands Torenbier 

 

Ook dit jaar zal er weer “Hooglands Torenbier” gebrouwen gaan 

worden.  

Al een aantal jaren wordt er volgens Hooglands recept in opdracht 

van de stichting Martinus Verbindt aan het einde van het jaar een 

speciaal bier geproduceerd. De stichting Martinus Verbindt laat dit bij 

een kleine brouwerij uit onze omgeving produceren, volgens eigen 

recepten. 

Tot heden toe werd er alleen een Dubbel Bier gemaakt. Dit is een 

typische Belgische Dubbel, een donkerbruin Abdijbier met complexe 

moutige, kruidige smaak, van circa 7% alcohol. 
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Mede vanwege de positieve reacties is besloten het assortiment uit 

te breiden met een Tripel bier.  

Hier betreft het een recept van de brouwerij zelf. Zij hebben met 

Tripel bier een derde prijs gewonnen, voor het beste Nederlandse 

huisbier. 

De Martinus Toren Tripel is een zachte Belgische Tripel, een blond 

Abdijbier, gebrouwen met 5 soorten mout. De smaak is mooi in 

balans met kruidige, fruitige en alcoholische smaken, ondersteund 

door een zachte moutigheid. Het alcoholpercentage bedraagt circa 

8%. 

Het bier wordt op traditionele wijze gebrouwen met nagisting op de 

fles. Dat betekent dat er nog smaak-ontwikkeling plaatsvindt in de 

fles en ook dat er een beetje gist op de bodem van de fles neerslaat. 

Het Hooglands Torenbier kan worden besteld via een mail bericht 

naar Sjaakvanwegen@gmail.com. Vanaf 4 flessen kan in Hoogland 

gratis worden thuis bezorgd. 

Maar ook in onze kraam, op 16 december tijdens Hooglandse 

wintersferen, kunt u onder de Martinustoren dit smaakvolle 

Torenbier aankopen. Ook slijterij de Kolkrijst heeft het Torenbier in 

zijn assortiment. 

Het is weer mogelijk om het bier voor een kleine meerprijs in een 

speciaal houten kratje te bestellen. Leuk voor de feestdagen. In het 

hout van een aantal kratjes staat de tekst: fijne Kerstdagen. 

 

Bij bestelling per mail graag vooraf overmaken op bankrekening 

NL36RABO0123000742 ten name van OLVA inzake Martinus, onder 

vermelding van Torenbier. 

De prijs van het Hooglands 

Torenbier is € 3,40 per 

fles, inclusief statiegeld. 

Een houten kratje voor 2 

flessen kost € 0,50 en voor 

3 flessen € 1,00 

 

 



18 

 

OVERLEDEN 

 
Op 6 december is op 88- jarige leeftijd overleden de heer  

Theodorus ( Dirk) van den Hoven. 

Zijn uitvaart is op zaterdag 10 december om 11.00 uur in de 

Martinuskerk. Aansluitend volgt de crematie op Rusthof. 

 
 

IN MEMORIAM 
 

Herinnering aan Bart van Dijk 

 

1 december 1937                                      10 november 2022 

 

 
 

Een van negen kinderen en de oudste zoon van Albert en Geertje 

van Dijk. Na de lagere school ging Pa naar de landbouwschool en 

behaalde het diploma, ondanks dat hij niet boer wilde worden. Hij 

wilde timmerman zijn! 

De militaire dienst heeft hij na enkele weken alweer verlaten. Pa 

werd naar huis geroepen omdat Opa van Dijk een hartaanval had 

gehad en Pa als oudste zoon de boerderij moest waarnemen. In 

1959, toen zijn broers oud genoeg waren om voor de boerderij te 

zorgen, is Pa vrachtwagen chauffeur geworden bij de Coöperatie 

Hoogland in Hooglanderveen. Daar heeft hij zijn rijkunsten geleerd 

en zijn kinderen hebben daar van geleerd:…”draaien, draaien…… 
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gebruik het stuur!”. Voor 12 jaren heeft hij vele wegen gereden om 

eerst zakken en daarna bulkvoer te leveren bij de boeren in de 

omgeving. Gedurende die tijd was hij ook vrijwilligerschauffeur voor 

de Rode Kruis op zondagen. Heen en weer tussen Hoevelaken en 

Zwolle op de A28. Voor toelichting…hij was de chauffeur, niet de 

broeder! 

Pa ontmoette Marie van de Hoef in het Concordia bij het dansen.  

Na een lange verkering zijn Pa en Ma getrouwd op 6 oktober 1965. 

En gingen wonen in het huis aan de Schoonoorderlaan 9. De 

kinderen zijn in 1966 en 1968 in dat huis geboren. In 1971 vervolgde 

Pa zijn loopbaan zoals hij altijd had gehoopt, bij van Bekkum in 

Hooglanderveen, in de woningbouw. Pa begon als opperman en 

werd uiteindelijk timmerman. Zijn droombaan. Pa was een harde en 

betrouwbare werknemer. Desondanks greep hij de kans met beide 

handen aan om met de VUT te gaan op zijn 60ste.  

Jos emigreerde naar de Verenigde Staten en Pa en Ma zijn daar 

negen keer geweest. De groenten en bloementuin op de 

Schoonoorderlaan waren alles voor hem. In 2003 verhuisden Pa en 

Ma naar de Hamseweg. Daar was nog wel een bloementuin, maar 

geen groentetuin. Geen probleem. Bij dochter Trudy op de boerderij 

hebben ze een grote tuin. Pa was daar vaak te vinden om de tuin te 

onderhouden en vele klusjes te doen rondom de boerderij. 

De Altis loopgroep De Doorstappers was een passie voor hem. Met 

pijn in zijn hart nam hij afgelopen jaar afscheid van die groep waar 

hij vele jaren heeft gelopen. Het afscheidscadeau van zijn maatjes, 

een blauw Altis trui met zijn naam erop, droeg hij met trots!  

De Van Dijken broers staan bekend als zangers. Pa kon niet 

achterblijven en voor vele jaren was hij lid van het koor “Over Land 

en over Zee”.  

40 jaren lang was Pa een collectant in de St. Martinus kerk. Met 

andere vrijwilligers maakte hij de kerk schoon, rooide de jaarlijkse 

kerstboom en zette hem op in de kerk. Als Pa iets deed, bleef hij het 

doen. Zo ook met bloed en plasma geven. Met tegenzin moest hij 

stoppen vanwege zijn leeftijd. 
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Pa had een woordje voor iedereen in het dorp. Het helpen van 

familie, vrienden en kennissen stond hoog in zijn vaandel. Maar 

vooral de mantelzorg die hij de laatste jaren voor Ma heeft 

gedaan…thank you Pa! 

Pa laat achter zijn maatje van 57 jaren, Marie, kinderen en drie 

kleinkinderen! Hij hield van ons allen! He loved us all! 

 

Alles wat zijn ogen zagen, kon hij met zijn handen maken. 

 
 

IN MEMORIAM 
 

Mien Ebbenhorst - van den Tweel 

16 september 1932                 21 november 2022 

 

Ma is geboren in De Isselt, voormalig gemeente Soest, en leefde 

daar in een oude huurboerderij met haar vader en moeder, 4 broers 

en 2 zusters. Het was een sober leven, maar haar moeder kon van 

weinig toch een heerlijke maaltijd maken. 

Ma leerde in de jaren ‘50 pa kennen bij “dansen bij Jansen” en ze 

trouwden in 1960. 

Gezamenlijk zetten zij de boerderij voort van haar schoonouders. 

Kort na het overnemen van de werkzaamheden, overleed 

schoonvader Arie Ebbenhorst, net voor de geboorte van zijn 

eerste kleinkind Adrie. In de jaren daarna volgden Theo en Gerard. 

De “stadse” (zo noemde ze zichzelf gekscherend) regelde samen 

met pa de werkzaamheden in en rond de boerderij. Ma was een 

goede boekhoudster en deed samen met pa de noodzakelijke 

investeringen op Zeldert. 

Door mechanische investeringen hoefde ma niet langer mee de 

koeien te melken in de polder. Zo kreeg ze meer tijd voor de 

verzorging van haar zonen en huishouding, wat ze altijd met veel 

liefde en toewijding deed. 
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Lief en leed werden samen gedeeld, lange vakanties waren er niet, 

maar in de zomervakanties waren de dag-uitjes naar attractieparken 

altijd een feest. 

Bij de bouw van een sporthal in Hoogland werd ma direct lid van de 

gymclub. Ze is daar tot haar laatste dag actief blijven sporten. Ook 

bij de opening van een zwembad in Hoogland werd ma gelijk lid. 

Iedere woensdagavond tot ver in de jaren ‘90, was zij te vinden in 

het water aan de Sportlaan. 

Je vond ma altijd op zondag in de kerk in de linker bank (half 

vooraan), en pa ‘boven’ op het koor. Zo genoot ze iedere week van 

pa zijn zingen. Wanneer pa in de zomer voorrang gaf aan het 

zangkoor in plaats van aan het hooien, trok ma wel eens bedenkelijk 

een wenkbrauwop. Vooral als het dreigde te gaan regenen… 

Na het koor ging pa met zijn vrienden voor een kopje koffie naar de 

Kolk. In de jaren ’80 voegden hun vrouwen zich erbij. Zij dronken 

namelijk ook graag de koffie van Willem en Jans. 

Na het beëindigen van het dagelijkse melken in 1989 gingen pa en 

ma meer tijd besteden aan reizen. Alhoewel ma eerst wat 

overtuiging van pa nodig had, genoten ze hier samen al snel volop 

van. 

Pa heeft door de jaren heen diverse lichamelijke tegenslagen gehad, 

en kreeg daardoor een broze gezondheid. In 1998 kreeg pa een 

herseninfarct en werd het reizen sterk beperkt. Ma zorgde vol liefde 

voor pa. Zo bleven zij samen genieten. Toen de eerste kleinkinderen 

naast hen kwamen wonen, bracht dat veel extra geluk in hun leven. 

In 2003 werd Zeldert te groot voor ze en verhuisden ze samen naar 

de Oude Kerklaan. 

Helaas was in oktober 2004 ‘het motortje’ van pa op, en bleef ma 

alleen achter. Het gemis en verdriet is ze blijven voelen. Gelukkig 

vond ma vertier in haar hobby’s bingo en rummikub met vriendinnen. 

Toen de laatste rummikub vriendin was weggevallen, heeft de 

Zonnebloem hulp geboden met nieuwe rummikub maatjes in de 

Neng. Ze maakte daar dankbaar gebruik van. 
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Ook aan het laatste uitje, deze herfst in Holterberg, heeft ze veel 

plezier beleefd. Al hoewel ma tijdens dergelijke uitjes weinig met 

anderen sprak, vertelde ze ons in geuren en kleuren over haar 

belevenissen en dat ze het erg fijn vond. 

Ma haar gezondheid ging de laatste jaren wat achteruit. Gelukkig 

nam de thuiszorg haar verzorging gedeeltelijk over, waardoor ze 

thuis kon blijven wonen, wat ze graag wilde. 

Dit laatste weekend was nog een feestweekend voor ma: van 

donderdag tot zondag heeft ze al haar kinderen en kleinkinderen 

nog gezien en gesproken. Het was goed zo. 

Ma we zullen je missen, maar je blijft altijd in ons hart. 

 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 11 december 2022 

Jaargedachtenis: 

Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar; 

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies. 

 

Intentie: 

Tom Dunselman; 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

Henk Zwanenburg; 

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

Xiaoyung. 

 
Zondag 18 december 2022 

Jaargedachtenis: 

Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster. 
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Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Kees Kuijer; 

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

Xiaoyung. 

 
 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 50    vervolg week 51 
  
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. 

 

week 51 

Zaterdag 24 december om 17.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Kleuterkerst. 

 

Zaterdag 24 december om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 

Kerstavond gezinsviering. 

 

Zaterdag 24 december om 22.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses; 

Zang: Young Spirits; 

Kerstnachtviering/jongerenviering 

 

week 52 

 

Zondag 25 december om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint-Martinuskoor; 
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Zondag 18 december om 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger:Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor 

Hoogland; 

4e zondag Advent. 

 

Donderdag 22 december 

om 09.00u 

Gebedsviering; 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom 

1e kerstdag. 

Maandag 26 december om 11.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

2e kerstdag/ Viering voor 

verstandelijke beperkten. 

 

Donderdag 29 december om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom. 

 

Zaterdag 31 december om 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Oecumenische Oudjaarsviering. 

 
 

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 25 december 2022. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 22 december 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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