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Kerst voor Kinderen & Gezinnen in de Sint- Martinuskerk 

 

 

Op Kerstavond, zaterdag 24 december, zijn er 3 vieringen voor 

kinderen en jongeren. 

- 17 uur: Kleuterviering Het is stil in de stal 

- 19 uur: Gezinsviering Hoogfeest van Kerstmis, met 

medewerking van het Jeugdkoor 

- 22 uur: Jongerenviering Veilige haven, met Pastor Mauricio 

en Young Spirits 

U bent van harte welkom! Ook online zijn de vieringen te volgen via 

de Kerkomroep. 

In de kleuterviering wordt het 

kerstverhaal verteld, zingen we 

liedjes en mogen kinderen een kijkje 

komen nemen in de stal. 

In de gezinsviering lezen we het 

kerstverhaal en leer je wat de 

herders en de engelen nu eigenlijk 

betekenen in het kerstverhaal. We 

zingen nieuwe kerstliedjes en 

denken na over wat kerst in deze tijd 

betekent. 

In de jongerenviering denken we na over hoe Maria en Jozef zich 

gevoeld hebben, zo ver van huis, in een stal. Ook nu zijn er veel 

mensen op de vlucht, zonder dak boven hun hoofd. Zouden wij een 

veilige basis kunnen zijn voor deze mensen? 

Tijdens deze vieringen en in de kerstvakantie is er geen crèche en 

kinderwoorddienst. Vanaf 8 januari is er weer iedere zondag om 9 

uur tijdens de Eucharistieviering opvang in de crèche en 

kinderwoorddienst.  
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Op 7 januari is er geen familieviering,m aar op 12 februari wel. Dan 

stellen de communicantjes zich graag aan u voor. 

 

Graag tot dan! 

Werkgroep Familievieringen 

 

Werkgroep de Zolder 

 

  

 

Eind oktober is de actie streekproducten afgesloten. 

Er is veel verkocht dit jaar. De jongeren en vrijwilligers hebben hard 

gewerkt om voor iedereen voldoende potjes atjar, jam, appelmoes 

en perenmoes te maken. De jongeren hebben deze verkocht tijdens 

de openmonumenten dag, de parochiedag en na vieringen 

De opbrengst was dit jaar voor de huiskamer op zolder. Eind 

september heeft Margreet Gorter namens de werkgroep 

streekproducten een cheque uitgereikt aan een aantal jongeren en 

kinderen. 

De cheque had een waarde van wel € 1000,- !!! 

Daarmee hebben de jongeren een bedrag bij elkaar gespaard van 

wel € 5000,- 



4 

 

Aan het eind van die viering hebben twee kinderen de huiskamer 

meter ingekleurd tot dit bedrag. 

We bedanken iedereen voor het leveren, maken en natuurlijk kopen 

van de streekproducten. 

Werkgroep de Zolder 

 

 

Drie Koningen | save the date! 

 

 

Op vrijdag 6 januari vieren we met de kinderen Drie Koningen in Het 

Brandpunt! 

We vertellen het verhaal van de Drie Koningen en zingen een lied. 

We ruiken samen de wierook, voelen de mirre en zien het goud. 

Daarna mag je wat knutselen of je verkleden, als je dat leuk vindt. 

Samen eten we pannenkoeken. En we brengen de zegen van het 

kerstkind aan Het Brandpunt, door de spreuk “20*C+M+B+23” met 

krijt op de gevel buiten te schrijven. Iedereen krijgt na afloop een 

zakje mee naar huis met deze spreuk én een krijtje, om ook thuis - 

bij de buren of bij opa en oma - de zegen van het kerstkind te 

brengen, voor het nieuwe jaar. 

 

Alle kinderen t/m 12 jaar zijn welkom! Neem je ouders, grootouders 

én iedereen die het fijn vindt mee, om dit samen te vieren! Wanneer: 
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6 januari, van 17.00-19.00 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 

101. Aanmelden kan t/m 2 januari bij Mary 

Hogenkamp: mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net of telefoon 06-

42330358. Tot ziens op 6 januari! 

Miriam Bierhaus, Klaartje Hadida en Mary Hogenkamp 

 

Douwe Egberts waardepuntenactie 

 

Achterin de kerk staat deze dagen de inzamelingsdoos van de 

voedselbank. Voor elke 500 DE waardepunten krijgt de voedselbank 

1 pak koffie. Steeds meer gezinnen in onze regio hebben de hulp 

van de voedselbank hard nodig. Heb je nog waardepunten liggen 

thuis, dan kan je de voedselbank er een groot plezier mee doen. 

 

 

Alphacursus OLVA 

 

Doe mee aan de Alphacursus 

 

 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er in Hooglanderveen- 

Vathorst een Alphacursus gehouden. Een mooie manier om je 

geloof een opfrisbeurt te geven, of juist meer te weten te komen wat 

mailto:mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net
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christenen geloven. Op de gratis Alphacursus ontmoet je nieuwe 

mensen, stel je vragen en praat je met andere deelnemers over 

uiteenlopende onderwerpen. Je ontdekt altijd iets nieuws. De 

Alphacursus is voor jong en oud, voor iedereen met vragen over het 

leven of het christelijk geloof. De bijeenkomsten starten met een 

eenvoudige maaltijd, gevolgd door een korte inleiding en een 

gesprek in kleine groepen. 

Zin in deze uitdaging van zo'n tien bijeenkomsten? Meld je snel 

aan: alphacursusOLVA@pm.me.   

De Alphacursus wordt iedere maandag (vanaf 16 januari) gehouden 

in Parochiezaal St. Joseph aan de Van Tuyllstraat 29 in 

Hooglanderveen.  

De start is om 18.45 uur en de avond wordt om 21.15 uur 

afgesloten.  Er is een zaterdagbijeenkomst op 18 februari van 10.00 

tot 15.00 uur. 

 

 

 

Nieuwjaarsconcert Sint Caecilia  8 januari a.s. 

Hugo en Natasja gaan shinen  

Op zondagmiddag 8 januari  on 15:00 uur geeft de slagwerkgroep 

van muziekvereniging Sint Caecilia een concert in de Sint- 

Martinuskerk te Hoogland. Het vuur zal er vanaf spetteren. 

  

Natasja en Hugo, moeder en 

zoon uit Cothen, zijn de 

nieuwste sterren van de 

slagwerkgroep.  

Natasha vindt iedereen erg 

gemotiveerd en Hugo vindt de 

hechtheid in de groep erg fijn. Ze hebben al eerder 8 jaar lang onder 

leiding van dirigent Marcus gespeeld in Cothen 

mailto:alphacursusOLVA@pm.me?subject=Ik%20doe%20mee!
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Een afwisselend en fonkelend nieuwjaarsconcert 

Ze vertellen over het Nieuwjaarsconcert. “We laten een aantal 

bijzondere koralen horen zoals het werk Pantomine. Ook spelen we 

een muziekstuk van de Open Nederlandse Slagwerk 

Kampioenschappen, het ONSK. Het zal nu voor het eerst klinken in 

de Sint- Martinuskerk. Daarnaast spelen we nog een aantal 

ongestemde slagwerkmuziekstukken. Het gaat zeker een zeer 

afwisselend en sprankelend concert worden”, aldus Natasja. Hugo 

wil tijdens dit concert vooral vlammen met het ONSK-muziekstuk. 

“Er zitten zoveel mooie delen in. Dit gaat van heel hard naar heel 

zacht.” 

  

Een mooi moment om het nieuwe jaar in te luiden 

Hugo en Natasja nodigen u van harte uit om te komen kijken en 

luisteren. U gaat zien hoe zij samen met de andere slagwerkleden 

gaan fonkelen op deze middag. “Hoe meer publiek er komt, hoe 

mooier het voor ons is om te spelen. We luiden dan met z’n allen het 

nieuwe jaar in.” 

Het Nieuwjaarsconcert van de slagwerkgroep is op zondagmiddag  

8 januari en begint om 15:00 uur. De Sint Martinuskerk is om 14:30 

uur open en de entree is gratis. Kijk voor de laatste info op de site 

van muziekvereniging Sint Caecilia: sintcaecilia.nl. 

 
 
 

De klok van onze kerk 

 

Van de klokkenluiders van de Sint Martinus 
 

De tijd is stil blijven staan. Nog even en het is Kerstmis, ook toen, op 

dat moment, bleef de tijd even stilstaan in volle verwondering.  

 

Maar deze gedachte geeft geen antwoord op de vraag hoe laat het 

is en je op de klok van onze kerktoren kijkt. Deze staat al 3 maanden 

https://sintcaecilia.nl/
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op dezelfde tijd. We willen bij deze opheldering geven waarom dit zo 

lang duurt.  

 

 
 

Op de zolder boven de luidklokken staat al ruim 60 jaar een 

aandrijfwerk opgesteld voor de wijzers. Eind september kregen we 

de melding dat de klok stilstond. We hebben dit onderzocht en toen 

bleek dat een essentieel tandwiel over de as slipt. We hebben e.e.a. 

gedemonteerd en de inbusbouten aangedraaid, waarna het weer 

goed functioneerde. De klok was wel van slag. Het is een hele 

operatie geweest om de klok weer op de goede momenten te laten 

slaan. Ook dat is uiteindelijk gelukt. Wij hadden er vertrouwen in dat 

dit tot Pasen wel zou functioneren. Teleurgesteld waren we dan ook 

dat op  20 november de klok weer stilstond.  

We zien geen oplossing in een tijdelijke oplossing, zoals eerder, 

maar hebben de LR en bestuur geadviseerd om deze aandrijving te 

vervangen.  

Eijsbouts heeft op ons verzoek offerte in november uitgebracht om 

het aandrijfwerk van de wijzers en ook het slagwerk te vernieuwen.  

 

Op de zoldervloer ligt een laagje stof; bij vonken kan dit ontploffen. 

Bovendien er zitten veel insecten, slome wespen en vliegen. We 
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willen dit eerst schoonmaken om veilig te kunnen werken. Bij 

temperaturen rond het vriespunt is dit absoluut geen pretje. We zijn 

in afwachting van een akkoord van het bestuur om dit te gaan doen.  

 

We wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2023 

 

Groeten Gerard van Wee, Theo Meijer, Theo van der Linden en 

Theo Keizer  

 
OVERLEDEN 
 

Op 15 december is op 90- jarige leeftijd overleden mevrouw 

Johanna Antonia ( Annie ) Kuijer- Sandbrink. Haar uitvaart is op 

vrijdag 23 december in de Martinuskerk. De begrafenis vind plaats 

na de viering op ons kerkhof de Langenoord. 

 
Op 19 december is op 88- jarige leeftijd overleden de heer.Albertus 

Hendrikus ( Bertus) van de Grootevheen. Zijn uitvaart zal 

plaatsvinden in de Martinuskerk op woensdag 28 december om 

10.30 uur. Aansluitend is de begrafenis op de Langenoord. 

 
 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Kerstavond 24 december 2022 

Jaargedachtenis: 

Ouders Van Loen - Van Romen en familie; 

Piet van Middelaar. 

 

Intentie: 

Joke Kleinhofmeijer - van Asch; 

Ouders van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan; 

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

 
 
 



10 

 

Eerste Kerstdag 25 december 2022 

Jaargedachtenis: 

Henk van Rees; 

Grad van den Tweel. 

 

Intentie: 

Wim Boersen; 

Cecilia van Dijk - van Dijk;  

Jan Emond; 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

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

Gijs Hartman; 

Wim en Eric Hartman; 

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

Ronald van den Hoven; 

Annie Kok - Houdijk  

Han van Middelaar en Toos van Middelaar - Boots; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Richard Noortman uit dankbaarheid; 

Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk; 

Dhr Van Straalen en mw van Straalen-Strijbos 

Jan Tolboom; 

Piet van den Tweel en Antoon Smink; 

Gerbrand Voorburg en familie; 

Rijk Voskuilen; 

Uit dankbaarheid 45- jarig huwelijk en Ouders Sieraal en zoon 

Kees; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

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

Xiaoyung. 
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Tweede Kerstdag 26 december 2022 

Intentie: 

Jan Smink; 

Bennie Te-Uiten. 

 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2023 
Intentie: 

Job en Riek Botterblom - Voskuilen; 
Henk van Hamersveld; 
Ouders G van 't Klooster en M Eggenkamp; 
Ouders Van Middelaar – Kleinveld; 
Jeroen van Ophoven; 
Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, 
Xiaoyung. 
 
 
KOMENDE VIERINGEN: 
 
week 51       vervolg week 52 
  
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 

 

Zaterdag 31 december om 

19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Parochiekoor 

Hoogland; 

Oecumenische 

Oudjaarsviering. 
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week 52 

 

Zondag 25 december om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

1e kerstdag 

 

Maandag 26 december om 11.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

2e kerstdag 

 

Donderdag 29 december om 

09.00u 

Gebedsviering; 

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom. 

week 1  

Zondag 1 januari om 11.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger:Pastor G.Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Nieuwjaarsdag/ H. Maria 

Moeder van God 

Hoogfeest. 

 

Donderdag 5 januari om 

09.00u 

Gebedsviering: 

Lauden o.l.v. Theo 

Hoogenboom 

 

Vrijdag 6 januari om 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses: 

Vrijdagmorgenviering 

 
 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 8 januari 2023.Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 5 januari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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