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R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 

Martinusbericht 

 Nr  1   8 januari t/m 21 januari 2023 

 
 
Op 31 december 2022 is overleden 

emeritus paus Benedictus.   

Paus Benedictus XVI was een trouwe en 

moedige behoeder van de door God aan de 

Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een echte 

man Gods en een paus naar Jezus hart.  

 

 

Hoopvol vooruit 
 

 

Allereerst een zalig Nieuwjaar toegewenst. 

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. In de vroege 

ochtend van donderdag 24 februari trok Rusland na veel speculatie 

en verbale dreigingen officieel Oekraïne binnen. De vluchtelingen- 

stroom was enorm. Gelukkig was er veel 

solidariteit voor de gevluchte mensen. 

Helaas worden nog steeds gevechten 

geleverd, waarvan we dagelijks de gevolgen 

kunnen zien. We kunnen alleen maar hopen 

dat er op korte termijn vredesbesprekingen 

gestart worden. 

 

Eind eerste kwartaal werden alle maatregelen rondom het 

coronavirus gestopt. Na 2 jaar was de ‘vrijheid’ terug. Er komen 

nog wel besmettingen voor, maar gelukkig heeft de stijging die in 
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het najaar optrad, zich niet doorgezet. Hopen dat het zo blijft. 

De oorlog in Oekraïne heeft ook grote impact op ons dagelijks 

leven. De inflatie is nog nooit zo hoog geweest, het aantal mensen 

dat zich heeft aangemeld bij de voedselbank is enorm gegroeid. 

De energieprijzen zijn torenhoog. Ondanks de compensatie in 

november en december én het vastgestelde energieplafond in 

2023 zullen de energiekosten voor huishoudens zeker twee tot 

driemaal zo hoog zijn. De energiekosten van onze parochie zullen, 

nu een nieuw energiecontract per 1 januari ingaat, ook enorm 

stijgen. Alleen al op de doordeweekse dagen, waarop de 

thermostaat op 12 graden staat en er geen vieringen of andere 

activiteiten plaatsvinden, is het verbruik in onze kerk per dag 

‘makkelijk’ 50 m3, omgerekend is dat ca. € 100-125 per dag. 

Hetzelfde bedrag geldt ook voor een viering op zondag. Dat is 

financieel niet vol te houden! 

Dat betekent dat de thermostaat in de Sint- Martinuskerk ook 

omlaag gaat. 

Misschien is het te optimistisch, maar hopelijk zakken de 

energieprijzen de komende tijd. Tot die tijd is het verstandig om 

warm gekleed naar de kerk te komen, misschien een kussentje mee 

te nemen of gebruik te maken van het knielmatje om de kou van de 

kerkbanken enigszins het hoofd te bieden.  

 

We hebben afscheid genomen van 2022 

en het nieuwe jaar 

ingeluid. We hopen er een mooi jaar van 

te maken, ondanks het vertrek van 

pastor Mauricio Meneses.  

Laten we er voor elkaar zijn en elkaar het beste toewensen voor 

2023. Die mogelijkheid is er o.a. op zondag 8 januari om 13.00 uur 

in de Parochiezaal St. Joseph, aan de Van 

Tuyllstraat 29 in Hooglanderveen. Het pastorale team en 

parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort nodigen u 

hiervoor van harte uit. Nogmaals alle goeds voor het komende jaar. 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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Afscheid Pastor Mauricio Meneses 

 
Zoals u inmiddels wel gehoord of gelezen zult hebben, is 

parochievicaris Jesus Mauricio Meneses Santiago met ingang van 

 1 februari 2023 door de bisschop benoemd als pastoor van de  

H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken.  

Daar zal hij pastoor Henri ten Have opvolgen, die benoemd is in 

Apeldoorn. Zijn afscheid met een eucharistieviering is in de  

Sint- Martinuskerk op zaterdag 28 januari 2023 om 19.00 uur.  

 

Na de viering is er gelegenheid zijn om persoonlijk afscheid te 

nemen. Als afscheidscadeau stelt Mauricio een financiële bijdrage 

op prijs, welke voor de inrichting van zijn nieuwe pastorie bestemd 

zal worden. U kunt deze overmaken naar bankrekening  

NL 22 RABO 0128 8971 39 ten name van de RK Parochie  

HH. Martha en Maria onder vermelding van “afscheid Mauricio 

Meneses”.  

 

De installatieviering als pastoor van de H. Titus Brandsma Parochie 

is in de St. Antonius van Paduakerk in Ede  

op zondag 5 februari om 10.30 uur.  

Per 1 februari wordt zijn nieuwe adres:  

Bergstraat 15, 6701 AB, Wageningen.  

Het bestuur en het pastoraal team feliciteren Mauricio van harte met 

zijn nieuwe benoeming en bidden om Gods zegen, opdat hij in zijn 

nieuwe parochie gelukkig mag zijn en vruchtbaar zal werken. 

 

!  I.v.m. de afscheidsviering van Pastor Mauricio is er  

zondag 29 januari om 09.00 uur geen viering 
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Projectkoor afscheidsviering Mauricio 

 

Voor de afscheidsviering van onze parochievicaris 

Mauricio Meneses (zaterdagavond 28 januari) wordt een projectkoor 

gevormd, waarin iedereen die dat leuk vindt, kan meezingen....... tot 

een maximum van 50 zangers en zangeressen.  

Meer zangers passen er niet op het priesterkoor van de 

Martinuskerk, hebben we eerder gemerkt. 

 

Programma: 

De vaste gezangen zijn, op verzoek van Mauricio, in het Nederlands 

De rest van het programma is nog niet bekend, maar je kunt er 

vanuit gaan dat er met een projectkoor geen al te ingewikkelde 

muziek gezongen wordt. Niemand hoeft dus bang te zijn dat hij/zij 

niet kan meedoen. Je krijgt alle muziek uitgereikt bij de repetitie op 

vrijdagavond 27 januari. 

 

Belangrijk:  

We verwachten dat iedereen die op zaterdagavond wil meezingen, 

ook bij de repetitie op vrijdagavond aanwezig is.  

Concreet: 

 Repetitie in de Martinuskerk op vrijdagavond 27 januari van 

19.30 uur tot 21.30 (uiterlijk 22.00 uur) 

 Viering in de Martinuskerk op zaterdagavond 28 januari om 

19:00 uur. Aanwezig om 18:00 uur 

 

Wil je meezingen? 

Geef je uiterlijk 15 januari via email op bij Marian 

Overmaat: marian.overmaat@gmail.com 

Naam: 

Stemsoort: 

Emailadres: (als dat afwijkt van het adres waarmee de aanmelding 

gedaan wordt) 

mailto:marian.overmaat@gmail.com
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Als er meer dan 50 aanmeldingen zijn, kom je op de reservelijst. Je 

krijgt hiervan direct bericht. 

De aanmeldingen 1 - 50 ontvangen via email enkele dagen voor de 

repetitie de laatste informatie. 

 

Laten we er met elkaar een mooie viering van maken voor Mauricio!! 

Graag tot de repetitieavond - vrijdagavond 27 januari 

 

Met vriendelijke groeten, Marian Overmaat 

 

 
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 

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. 

 
 
 

mailto:alphacursusOLVA@pm.me?subject=Ik%20doe%20mee!
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Aanmelden voor gespreksgroep Leven met verlies 

 
Dit voorjaar start er – bij voldoende 

belangstelling – weer een 

gespreksgroep over leven met verlies. 

Een dierbare verliezen grijpt diep in in 

je leven. Iemand zei ooit: Als je in de 

rouw bent kom je terecht in een land 

waar je de weg niet kent. In deze 

gespreksgroep verken je samen met anderen een stukje van de weg 

in dat onbekende en onherbergzame land. Angelina Bentvelzen en 

Anna Walsma begeleiden de gesprekken. 

Aan de gespreksgroep kunnen zes deelnemers meedoen.  

De bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagavonden 1 en 15 

februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart, van 19.30 - 21.00 uur 

Locatie: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101.  

Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen 

met Anna Walsma, a.d.walsma@gmail.com. Bellen of appen kan 

ook: 06-23973284. Deelname is alleen mogelijk na opgave vooraf.  

 

 

Bouwploeg Martinus                         Bidden en Ontmoeten 

 

Achterin in onze kerk is een ruimte die in de zeventiger jaren is 

vormgegeven. Banken eruit, een centrale plek voor de doopvont, 

een keuken en toiletten. Zo hebben we sindsdien plezier gehad van 

deze extra ruimte om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken na 

een viering. Toch leek de tijd rijp om deze ruimte eens kritisch te 

bekijken of het ook beter zou kunnen. Dit heeft geresulteerd in een 

plan dat vorig voorjaar is gepresenteerd en goedgekeurd. We gaan 

ermee aan de slag. Afgelopen donderdag 5 januari zijn we 

begonnen met de werkzaamheden. De eerste lijnen zijn zichtbaar. 

mailto:a.d.walsma@gmail.com
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Wat we gaan doen: we nemen afscheid van de grote kasten met 

berging voor de boekjes en aanplakborden. Dit geeft heel veel meer 

ruimte en groteren zichtlijnen. De aanplakborden komen tegen de 

wanden met daaronder de kastjes voor de boekjes. De oude 

kerkbanken gaan we wijzigen tot een meer tuinbank met een hoger 

zitcomfort. In de Mariakapel maken we meer ruimte door de bank die 

er nu staat, te verwijderen en er bidstoelen neer te zetten. 

Met een kleine ploeg gaan we aan de slag om het plan te realiseren. 

Het streven is om met Pasen het te kunnen opleveren. De 

werkzaamheden doen we op een manier waarop de weekend 

vieringen, begrafenissen en overige activiteiten geen hinder 

ondervinden. 

 

Namens de bouwploeg 

Theo Keizer 

 

 

Save the date 

 

Lezing over funerair erfgoed in Nederland en meer specifiek die 

in Coelhorst en Hoogland. 

Op donderdagavond 26 januari 2023 om 20:00 uur  

De lezing wordt gegeven door Leon Bok, funerair deskundige.  

 Lees meer over Leon Bok op de site:  

https://www.funerair.nl/leon-bok 

In de komende editie van het Martinusbericht leest u meer over deze 

lezing. 

 Na afloop vragen we u een vrijwillige bijdrage. 

 

Bram & Màrchien komen Gluren bij de Buren 

De optredens van Bram & Màrchien zijn in de Pastorie.  

Zij treden op om: 12:00 / 13:30 / 15:00 uur.  

Noteer 5 februari 2023 in je agenda en kom gezellig muzikaal 

gluren! 

  

https://www.funerair.nl/leon-bok
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In een volgende editie van het Martinusbericht komen we hier op 

terug en voor het laatste nieuws ga naar de 

site: https://glurenbijdeburen.nl . 

 

 

Korenbeleidsplan goedgekeurd  

Werkgroep Koren zet een punt. 

 

 
In 2013 werd de Werkgroep Koren opgericht. De betrokkenheid bij 

en bezorgdheid over de koren van de parochie, specifiek van de 

koren die hun eigen kerklocatie zouden gaan verliezen was de 

directe aanleiding. Het primaire doel van de werkgroep werd al snel 

het opstellen van een breed korenbeleid aansluitend bij het OLVvA 

beleidsplan ‘Op weg naar 2020’.   

In de afgelopen 10 jaar heeft de werkgroep behoorlijk aan de weg 

getimmerd. Over wat concreet bereikt is leest u HIER meer. 

In 2022 heeft het Parochiebestuur het door de werkgroep Koren 

opgestelde kader voor het OLVvA- korenbeleid goedgekeurd. De 

werkgroep heeft gemeend nu een punt te moeten zetten achter haar 

activiteiten.  De meeste activiteiten (waaronder centrale 

korenroostering) worden in een andere context voortgezet. Ook 

daarover kunt u meer lezen. 

De werkgroep bedankt alle koren voor hun bijdrage. De werkgroep 

heeft de vermelde resultaten alleen kunnen bereiken dankzij de 

samenwerking met en de open houding van de koren en hoopt van 

harte dat de koren verder gaan op de ingeslagen weg, elkaar ook in 

de toekomst zullen blijven opzoeken, samenwerking zullen zoeken 

waar dat nodig of wellicht onvermijdelijk is. Alles om, ook voor de 

toekomst, binnen onze parochie koren te hebben van diverse 

koorstijlen die muzikale kwaliteit kunnen blijven bieden in vieringen. 

 
 
 
 

https://glurenbijdeburen.nl/
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf
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DOOPVIERING  
 
Op zondag 5 februari worden er 3 kinderen om 13.00 uur gedoopt 

door Antoon Gaans. 

Emmeline Catharine Elizabeth Edelmann 

Giovanni Krzysztof Elzenga 

Sofie Pauline Johanna van Schaik 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Memoriam Bertus van de Grootevheen 
 

Papa werd geboren op 16 februari 1934 

in Hoogland, als tweede 

in een gezin van 7 kinderen. Hij heeft als 

kind de Tweede 

Wereldoorlog meegemaakt en dit liet 

grote indruk op hem 

Achter, waaronder de evacuatie naar 

Edam. Toen is hij erg ziek 

geweest. 

In 1963 was het plotselinge overlijden van 

zijn broer Henk een groot verlies voor het 

hele gezin. Als kind vormde hij met Henk 

een hecht duo. 

Papa bracht veel tijd door bij rijvereniging de Eemruiters en bij 

de JBTB, ook als bestuurslid. Hij was erg betrokken bij 

verschillende lokale besturen, met name bij de Paardensportdag.  

Bij het 50-jarig jubileum heeft hij hier een boek over geschreven, 

 ’t Paradepaard van Hoogland. 

Eind jaren ’60 leerde hij mama kennen tijdens het dansen in  
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De Schuilvink in Amsterdam. In 1971 trouwden zij en ze kregen drie 

kinderen: Wilbert, Corine en Arnold. Helaas bleef de ontwikkeling 

van Arnold achter, dit tot groot verdriet van hun beiden. 

Papa vond het fijn dat de boerderij werd voortgezet door Wilbert. 

Papa en mama bleven ook op de boerderij wonen. Hij was nog volop 

actief en betrokken bij het werk. Eind 2006 kregen Corine en 

Jeroen een zoon: Daniël, papa was hier heel gelukkig mee. Op 13 

mei 2007 overleed mama na een kort ziekbed. Hij had hier veel 

verdriet om, maar wist toch de draad weer op te pakken. Een jaar na 

het overlijden van mama kreeg papa een hartstilstand tijdens het 

Pinksterconcours van de Eemruiters. Dankzij effectief ingrijpen van 

omstanders is hij hier goed uit gekomen. Papa was dankbaar voor 

de komst van zijn tweede kleinzoon, Matthijs. Ook heeft papa na zijn 

herstel nog hele mooie reizen gemaakt waarvan hij erg heeft 

genoten. 

Papa had veel gedetailleerde herinneringen aan de oorlog. Deze 

heeft hij opgeschreven en uitgegeven onder de titel: “Wij noemden 

hem Chris”. Hoewel papa kampte met behandeling van 

verschillende medische klachten, gaf de publicatie van dit boekje 

hem veel energie. Dit heeft hem zeker geholpen in zijn herstel; hij 

kreeg hierdoor vele contacten en had mooie gesprekken. Graag gaf 

hij uitleg over de Grebbelinie en de gebeurtenissen in de oorlog. 

Papa was blij dat Wilbert Annemieke leerde kennen en besloot al 

snel op de Tolick te gaan wonen. Hij voelde zich daar meteen thuis 

en bleef actief.  

Over geschiedenis, politiek, natuur en landbouw viel altijd met hem 

te praten. Zijn interesse ging ook uit naar onder andere de 

Historische Kring Hoogland, Flora en Fauna en het Collectief 

Eemland. Daarnaast mocht hij graag een middagje kaarten of een 

potje schaken met de kleinzonen. Hij fietste nog dagelijks naar de 

polder om het land te inspecteren en nam een kijkje op de boerderij. 

Hij was dankbaar dat hij nóg twee kleinkinderen kreeg: Josette en 

Floris. 

Wat een leuk vakantiereisje had moeten worden, liep helaas anders 

af. Na een val in de bus was papa veel beperkter in zijn mobiliteit. 
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Toch wist hij zich met wat aanpassingen goed te redden op 

deTolick. Hij nam graag deel aan verschillende activiteiten en vond 

het fijn dat hij nog zelfstandig kon blijven wonen. Hij was dankbaar 

voor de belangstelling van mensen om hem heen en blij met elk 

bezoek. Tot aan het laatst toe heeft papa genoten van diverse uitjes. 

 

Hartelijk dank voor uw medeleven en belangstelling. 

Wilbert & Annemieke, Corine & Jeroen en Arnold 

 

-------------------------------- 

In dankbare herinnering aan onze lieve moeder, 

schoonmoeder en oma 

Johanna Antonia Kuijer-Sandbrink 

Annie 
30 juni 1932   15 december 2022 

 

Annie werd geboren in Hooglanderveen 

op boerderij Hoeflust als 4e kind in een 

gezin van vier. Ze kwam 8 jaar na haar 

oudere zus Marie. 

De oorlog heeft Annie bewust 

meegemaakt. In 1940 moest het gezin 

evacueren. Arie ging met de koeien mee 

en de rest van het gezin ging met de 

boot vanuit Bunschoten naar Edam. Na 

10 dagen keerden ze terug. De boerderij 

stond onder de petroleum, maar was 

niet in brand gestoken. De oorlog bleef 

spannend met meerdere onderduikers 

en evacuees die ze nu zelf opvingen. Ze 

had altijd veel verhalen over de oorlog.  

Annie heeft een goede jeugd gehad, maar de oorlog en het 



12 

 

overlijden van haar vader toen zij nog maar 12 jaar was, heeft een 

grote impact op haar leven gehad. Broer Arie nam een groot deel 

van zijn werk over en Annie hielp mee met melken, koren binden en 

op het hooiland werken. Dat deed ze graag. Ze was gek op dieren 

en werkte liever buiten als binnen. Annie heeft 2 jaar huishoudschool 

gedaan en is altijd thuis blijven werken.  

In 1967 leerde ze Peter kennen in de Kruiskerk in Amersfoort. Na 2 

jaar verkering trouwden ze en verhuisden ze naar de boerderij op de 

Slaag. Daar werden haar 2 zonen geboren. Annie nam de zorg voor 

de kinderen op zich en was de drijvende kracht van de boerderij. 

In 1995 kwam de kans op een ruilverkavelingsboerderij. Het was 

Annie die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuwe boerderij gebouwd 

werd aan de Neerzeldertseweg.  

De band met Arie en Marie was en bleef sterk. Er werd iedere dag 

gebeld en ze hebben samen vele dagen doorgebracht met werken in 

elkaars tuin. 

In 2001 verhuisde ze naar de Eikenlaan in Hoogland. Daar brak een 

rustige tijd aan zonder zorgen over de boerderij. Na het overlijden 

van Peter in 2004, heeft ze daar nog 18 jaar samen met Pieter 

gewoond.  

Annie was trots op haar 3 kleinkinderen en was betrokken in alles 

wat zij deden. Ze hield van de ondeugendheid en genoot van de 

aandacht als ze op visite kwamen.  

We herinneren ma als een bezorgde en krachtige vrouw en ze had 

graag zelf de touwtjes in handen. Dit alles heeft ze lang vol kunnen 

houden. In maart dit jaar kreeg ze corona en heeft ze veel op haar 

gezondheid moeten inleveren. We hebben haar, met behulp Ans, 

Bep, Greet, Henk, en de thuiszorg lang thuis kunnen verzorgen. 

Toch was het onontkoombaar dat ze naar het hospice ging. Ze 

verbleef nog 3,5 week in de 'Haven' in Bunschoten. Daar is ze, in het 

bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen, rustig ingeslapen.  
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Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven bij het 

overlijden van onze lieve moeder en oma.  

Pieter, Henri & Femke, Jelle, Sjoerd en Silke 

------------------------ 

Memoriam Dirk van den Hoven 

Theodorus 
9 september 1934 Hoogland      6 december 2022 

 

Pa is geboren op 9 september 

1934 aan de Koekoekerweg te 

Hoogland. Hij had 4 zussen en 1 

broer. Toen Pa 5 jaar was, 

overleed zijn vader en kort daarna 

zijn moeder. Hierdoor vond hij een 

goede vader zijn en familie heel 

belangrijk.  

Zijn oudere zus en broer zorgden 

goed voor hem. Hij maakte de 2e 

Wereldoorlog mee. Bijzonder is dat 

ze ook anderemensen hielpen. 

Diverse mensen kwamen hiervoor 

aan deKoekoek langs voor eten.  

Pa begon heel vroeg met werken 

bij het bedrijf van zijn zwager, Henk Voskuilen. Hard werkenvan ‘s 

ochtends vroeg tot ‘s avonds laat boeren helpen met bijvoorbeeld 

oogsten.  

Tijdens uitgaan met vrienden ontmoette hij Ma in het Concordia. Zes 

jaar later trouwden ze en bouwden ze een eigen huis aan 

Zevenhuizerstraat. 

Vervolgens werden er 3 zoons geboren: Dick, Berto enPeter. Altijd 

hebben ze van elkaar gehouden. Ze waren eenzeer goed voorbeeld. 
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Pa was een lieve man.  

Op zijn 28e begon hij in de wegenbouw bij Van Plateringen. Precies 

was hij in zijn werk. Correct en goed uitvoeren vond hij belangrijk. 

Zeer mooi vond hij het werken op de nieuwste rupskraan (van 

Mitsubishi). Hij was trots op het werk dat hij verrichtte in de 

omgeving van Amersfoort.  Trots was hij op het gouden horloge dat 

hij kreeg na 25 dienstjaren.  

Nieuwe dingen vond hij mooi. De tijd vooruit met de houtkachel. Al 

snel een TV en ook een auto. Op vakantie: eerst Zeeland, België, 

Duitsland en later ook met de bus naar Spanje met zijn gezin.  

Kerk en familie vond hij zeer belangrijk. 

 

Altijd was hij geïnteresseerd in de loopbanen van zijn zonen. Hierbij 

zei hij ook altijd: ‘Gebruik je capaciteiten’ om aan te geven dat je je 

talent benut. Pa was altijd zeer actief. Verbouwde zijn eigen 

groenten. Hij had een speciale constructie in de tuin voor tuinbonen, 

rode bieten en boerenkool.  

Ook kluste hij op zaterdag bij om extra bij te verdienen. Een 

belangrijke hobby was Carnaval; het opbouwen voor de optocht 

namens de Zevenhuizerstraat, de straat versieren en meedoen.  

Nadat hijmet pensioen ging, had hij nog meer tijd voor zijn 

activiteiten. Veel fietsen en wandelen, bijvoorbeeld 150 km 

Maastricht – Boxmeer. Op vakantie naar Griekenland en Spanje met 

z’n tweeën. 

Ook verder weg, naar Alaska en 7 keer op familiebezoek in Canada. 

Zijn tuin was altijd keurig en ook anderen hielp hij bij het 

onderhouden van de tuin. Pa was vrijwilliger bij de tennisclub en 

drager bij Monuta. 

  

In februari 2022 verloor jij het zicht in je ogen. Daarna werd het 

minder. Hierbij gaf je duidelijk aan wat je wilde. Daarbij is je wens in 

vervulling gegaan om thuis heen te gaan.  

Ook in de laatste maanden heb je ook laten zien dat je zeer veel van 

ma houdt en zeer blij was hoe ze voor jou heeft gezorgd. Je bleef 

genieten van je familie, kinderen en kleinkinderen. 
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Pa, waar je ook bent, het ga je goed en bedankt voor alles. 

Wij bedank u voor al uw steun en blijk van medeleven. 

Familie van den Hoven 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 8 januari 2023 

Jaargedachtenis: 

Gerardus Hilhorst. 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie; 

Piet Hilhorst (Zevenhuizen);  

Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van 

de Grootevheen; 

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

Xiaoyung. 

 

Zondag 15 januari 2023 

Jaargedachtenis: 

Lies Kok - Abelen. 

Intentie: 

Annie Kok - Houdijk; 

Voor de zielenrust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens; 

Henk Zwanenburg; 

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

Xiaoyung. 
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KOMENDE VIERINGEN: 

week 1 

Zondag 8 januari 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Driekoningen. 

 

week 2 

Donderdag 12 januari 09.00 uur  

Gebedsviering; 

o.l.v.Theo Hoogenboom Lauden 

 

Zaterdag 14 januari 19.00 uur 

Gebedsviering Taizé 

Werkgroep  

Zang: Taizékoor‘ 

 

Zondag 15 januari 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor. 

 

week 3 

Donderdag 19 januari 09.00 

uur 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom. 

Lauden 

 

Vrijdag 20 januari 09.00 uur 

Vrijdagmorgenviering 

 

Zondag 22 januari 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G Nijland; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

 

 

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 22 januari.  Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 19  januari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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