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R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 

Martinusbericht 

 Nr  2   22 januari t/m 4 februari 2023 

 
 

!!!  Zondag 29 januari 2023 09.00 uur 

Geen viering 
 

 
Geef een financiële bijdrage voor het behoud van onze 

kerkgebouwen 

 

 
 

Momenteel wordt de jaarlijkse actie KERKBALANS weer onder de 

aandacht gebracht. Dit is verreweg de belangrijkste inkomstenbron, 

waarmee onze kerken in haar kosten moeten voorzien. 

Naast personele kosten is de grootste kostenpost het onderhoud 

van de kerkelijke gebouwen. Ruwweg de helft van de totale kosten 

bestaat uit onderhoudskosten. Ook de kerken hebben te maken met 

de inflatie van verbouwingskosten en renovatiekosten. Specifiek 

kerkgebouwen hebben te maken met hoge kosten. De aard van 
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deze gebouwen, met grote hoogten en specifieke vormen, hebben 

tot gevolg dat het in goede conditie houden van deze historische 

gebouwen, grote investeringen met zich meebrengen. 

Enkele van de investeringen die in onze parochie in 2023 aandacht 

vragen, zijn vastgelegd in een korte video. Caspar Duijvestein, de 

verantwoordelijke voor het onroerend goed binnen het bestuur van 

onze parochie, geeft hier enige uitleg over in een video. 

Via de link: https://youtu.be/K5bt39HoDmU kunt u zijn verhaal over 

enkele voorbeelden uitgelegd krijgen. 

Vanwege alle op ons af komende kosten, willen wij de actie 

Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. 

 

 

Beterschap Margreet ! 

 

Margreet Franck is in het ziekenhuis 

opgenomen geweest met 

longproblemen. 

Ze is nu weer thuis. 

Ze heeft behoorlijk aan energie 

ingeleverd, maar gelukkig is ze aan 

het herstellen. 

Hopelijk zien we haar over een tijdje 

weer op de pastorie. 

Beterschap gewenst Margreet van 

ons allemaal! 

 

 

 
Lezing over begraafplaatsen in de Pastorie op 26 januari 
 

 
Leons passie: hij wil alles weten over begraafplaatsen 

Op donderdagavond 26 januari om 20:00 uur komt 'funerair 

specialist' Leon Bok een lezing geven over de betekenis van 

https://youtu.be/K5bt39HoDmU
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begraafplaatsen in ons land. Op deze avond zal hij het dan specifiek 

hebben over begraafplaats Coelhorst en begraafplaats De 

Langenoord. Beide begraafplaatsen liggen in Hoogland. Leon is 

uitgenodigd naar aanleiding van het artikel in AD Amersfoortse 

Courant. Op vakantie gaat Leon (57) nog naar een begraafplaats. 

Dit is een mooi moment om eens meer aan de weet te komen wat hij 

zoal doet en wat het belang is van deze lezing. In De Pastorie 

ontmoetten we hem aan de koffietafel.  

 

Het ontstaan van Coelhorst en Langenoord 

Tijdens zijn lezing zal hij vooral ingaan op de bijzonderheid van de 

beide genoemde begraafplaatsen. Met name de geschiedenis van 

deze twee begraafplaatsen maakt het interessant. Maar ook dat het 

ontstaan hiervan voortgekomen is uit een aantal gehuchten in 

Hoogland. Het dorp is pas in de 19e eeuw  ontstaan en daar hoort 

ook een afwijkend verhaal bij, dat in de rest van ons land als 

bijzonder gezien kan worden. Wat menigeen misschien niet weet, is 

dat deze streek ooit viel onder Leusden. De toenmalige bevolking 

vond dat te gek voor woorden. Men kreeg als noodoplossing eerst 

een kapel op Coelhorst. Na een bisschoppelijke toestemming kwam 

daar ook een begraafplaats bij. Deze begraafplaats was tot eind 19e 

eeuw een protestantse en katholieke begraafplaats. De toenmalige 

agrariër dhr. De Rijke heeft toen een grote gift gedaan aan de 

pastoor, waardoor er een katholieke begraafplaats aangelegd kon 

worden. En in die jaren is ook de huidige Sint- Martinuskerk 

gebouwd. 

Wat je maar wil en als je dat bedenkt, kan dat 

Verder gaat hij u ook meenemen naar het begin van de christendom 

en hoe er toen begraven werd. Dit eindigt bij de huidige 

begraafplaatsen. Hij zal dan ook vertellen hoe deze er nu uit zien en 

hoe dit tot stand is gekomen. Aan het eind van zijn lezing hoopt hij 

dan ook dat er heel veel vragen uit de zaal komen. Hij zal daar dan 

op reageren met adviezen. Maar hij gaat dan ook in op de 

vernieuwingen die plaats hebben gevonden, zoals de vervanging 
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van een prachtig oud hek op De Langenoord. Zo’n verwijdering 

gebeurt helaas  ook op andere begraafplaatsen in ons land. 

 

Hiernaast ziet u op de 

foto  Leon Bok bij de 

toegangshekken van 

begraafplaats 

Langenoord. 

 

 

 

De avond 

Vooraf ontvangen we u met koffie of thee. U hoeft zich niet vooraf 

aan te melden. Na afloop van deze lezing kunt u verschillende 

boeken kopen over dit onderwerp. Ook vragen we u een vrijwillige 

bijdrage om de gestegen energiekosten enigszins te bekostigen.  

Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door Kisner en Van der 

Waarde, uw Partner in Uitvaartzorg. 

  

Funerair specialist Leon Bok nodigt u uit. Ga 

naar: https://youtu.be/-0c8EB3KUiY 

  

 
 

Bram & Màrchien komen Gluren bij de Buren 5 februari 

 
  

Na een bijzondere tijd waarbij ieder zijn 

eigen pad bewandeld heeft, komen 

Bram & Màrchien elkaar weer tegen. 

Tijdens GBDB zien ze elkaar weer 

‘’voor het eerst’’. Ze vertellen de 

verhalen van de afgelopen jaren, 

waarbij hun levensvreugde en ook de 

https://youtu.be/-0c8EB3KUiY
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tragedie de revue passeren. In een overweldigende mix tussen 

eigen werk en hier en daar een cover komen de lach en de traan in 

alle fronten naar voren. Eén ding is zeker; het mag van Bram een 

tikkeltje serieus, maar gelukkig zorgt Màrchien dat u met een lach op 

uw gezicht naar huis gaat. Zo niet, dan krijgt u uw geld terug 

  

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! 

 
 

 

Het Caminoverhaal van pastoor Joachim Skiba  

op 1 maart 

 

 
  

Het Caminoverhaal van pastoor Joachim Skiba 

Op woensdagavond 1 maart a.s. zal pastoor Joachim Skiba in de 

Don- Boscozaal een lezing komen geven over zijn Camino. Aan de 

hand van zijn gemaakte foto’s en verhalen zult u een bijzondere 

inkijk krijgen in zijn Camino. De avond begint om 20:00 uur. In het 

komende Mirakel leest u daar meer over. In het Martinusbericht 

gaan we daar ook uitgebreid aandacht aan schenken. Noteer deze 

datum! 
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Activiteiten in de Ontmoeting januari en februari 

 
Inspirerende thema-avonden Positieve Gezondheid - Ontdek je 

veerkracht voor een betekenisvol leven! 

 

Donderdag 26 januari is het thema “Ik 

heb er zin in!” en staat zingeving 

centraal. 

Anna Walsma begeleidt de avond. 

Welkom! 

Aanvang: 19:30 uur. Deelname is gratis, 

met kleine bijdrage voor koffie/thee. 

Aanmelden: administratie@inloophuisde

ontmoeting.nl 

Locatie: De Ontmoeting, De Bekroning 2 

  

 

 

Donderdag 16 februari is het thema: Lekkere én gezonde 

tussendoortjes. 

Ga samen met leefstijlcoaches Silvia en Paulien aan de slag met 

gemakkelijk te maken tussendoortjes. Zo heb je altijd in een 

handomdraai iets lekkers én gezonds in huis. 

Aanvang: 19:30 uur. Eigen bijdrage: € 5,00 . 

Leefstijlcoach Silvia Philippi: www.silviaphilippi.com 

Leefstijlcoach Paulien Rinsema www.geniet-meer.nl 

 
 

 

Muziekfeest in Het Brandpunt zaterdag 11 februari 

 
Zaterdagmiddag 11 februari organiseert de cantorij van de 

oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt een 

mailto:administratie@inloophuisdeontmoeting.nl
mailto:administratie@inloophuisdeontmoeting.nl
http://www.silviaphilippi.com/
http://www.geniet-meer.nl/


7 

 

muziekmiddag. Een middag waarop verschillende muziekstijlen te 

beluisteren zijn. Een feest van herkenning en ook samen zingen.  

De middag begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur eindigen. 

Ook u bent van harte uitgenodigd om deze middag als bezoeker bij 

te wonen. Het doel van deze middag is drieledig.  

Naast het op de kaart zetten van het Brandpunt als muzikale 

gemeenschap willen we de opbrengst gebruiken om het 

muziekbudget aan te vullen ten behoeve van optredende musici in 

het Brandpunt en kunnen koren en musici zich presenteren. De 

entree is gratis. 

Na afloop zal er een deurcollecte zijn, die geheel ten goede komt 

aan het bovengenoemde budget. 

Save the date! 

 

Namens de cantorij van Het Brandpunt,      Cor Koolstra 

 

 

Activiteiten in het Spiritueel Cultureel Centrum in januari 

 

Edith Stein: joods, christen, vrouw 

Tachtig jaar geleden was Edith Stein 

(1891-1942)  in kamp Amersfoort; tachtig 

jaar geleden stierf zij in Auschwitz. Dat 

nodigt ons uit om over het leven van 

deze bijzondere vrouw na te denken die 

als joodse opgroeide, in de filosofie naar 

de waarheid zocht en deze uiteindelijk in 

Christus vond.  

Datum/tijd: zaterdag 28 januari 2023 

10.30 – ca 12.30 uur 

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk,  

‘t  Zand 29 

Bijdrage: 5 euro 
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Don- Boscozaal en andere zalen in de Pastorie 

 

 

Een repetitie van CRAIC Irish Dance Company en The 

Foxes 

Wist u dat de Don- Boscozaal, de Centrale Hal e.a. zalen in De 

Pastorie zich goed lenen om daar ook te repeteren en te dansen. 

Recentelijk waren de bandleden van The Foxes en de dansgroep 

aan het repeteren in de Don- Boscozaal. Deze repetitie was voor de 

komende Muzikale Showroom Show in Autobedrijf Kreijne. Daar 

gaan zij op zondagmiddag 22 januari a.s. om 14:30 

uur gezamenlijk optreden. 

Zij hadden deze locatie gevonden via de site van Katholiek 

Amersfoort: https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/Neem een kijkje. 

Ga naar:  https://youtu.be/YWg-Yp1L9P4 

 

Koorleden gezocht voor het Black Gospel Koor 

 
Swingend zingen in een Black Gospel Koor kan in Amersfoort bij 

Yaron Gospel Choir.  

Onze koorrepetities vinden plaats in het Denksport Centrum 

Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord 76, 3812 PM Amersfoort. We 

repeteren van 19.30 - 21.30 uur, één keer per veertien dagen. Alle 

data zijn te vinden op onze website: www.yarongospel.nl.  

Voel je welkom om een keer gratis en vrijblijvend mee te komen 

zingen. Wij kunnen nog nieuwe enthousiaste leden gebruiken. 

Samen swingende black gospel muziek maken is zo fijn. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd! Je hebt geen koorervaring nodig en je hoeft 

ook geen noten te kunnen lezen. Enthousiasme en een beetje 

muzikaal gevoel is voldoende.  

 

https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/
https://youtu.be/YWg-Yp1L9P4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yarongospel.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2msIrPK1wlkYEBK5-rl-MRd1J0ZUtlZqO9-tvsOy9vhFh60iiUAzr1hNU&h=AT0KSLnY543tReApskw0srEgHUG5W7BPWCYzIjNb_VrnNo9jApUQRrQm7nwlQbFyK_wS0RO7OTkvNJtLlwXRvqomj_WxktcHaOxLHw4R76cVIO9Hp-AUJkPCF2RWG7jViTNs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17quRnqyex83So4kU9BuKdT4UvdEzk7_LZOjs1g2x63Yq17Bjjji5MqGhwxiLM4x4_eMZZrpsj0Glb8BtSjCzp9FodbC7J-xwyW-5s0oHwVZapvSWLdoTcSVUk4kD5KCYtvY4x10TdYs7PzOM2ESTK57KyDVWvH3oV9Fs5IfF8lVYAcTHEmK1yKDewJdKb8p5TJ8Dn00-n
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Zindex033.nl 
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd. 
 

 
DOOPVIERING 

 
Op zondag 5 februari om 13.00 uur worden er drie kinderen gedoopt 

door Antoon Gaans: 

Emmeline Catharine Elizabeth Edelmann 

Giovanni Krzysztof Elzenga 

Sofie Pauline Johanna van Schaik 

 

 
OVERLEDEN 

 

 
Op 1 januari j.l. is op 88- jarige leeftijd overleden de heer Barnardus 

(Bertus) Steenbeek. Zijn uitvaart was op 10 januari op Rusthof. 

 

Op 5 januari j.l. is op 96- jarige leeftijd overleden Mevrouw Reinera 

(Reini) Klein Nagelvoort– Rijnders. De uitvaart was op  

zaterdag 14 januari in Sint- Martinuskerk. 

 

Op 14 januari 2023 j.l. is op 74-jarige leeftijd overleden Nel Sysling – 

Bikker. Haar uitvaart was op 19 januari in de St. Franciscus 

Xaveriuskerk 

Op 16 januari 2023 is op 87-jarige leeftijd overleden  Reinerus 

Rutgerus (René) van Valkengoed. Zijn uitvaart was op 20 januari in 

de Sint- Martinuskerk. 

 

 

 

 

 

http://zindex033.nl/
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 

 
 

Zondag 22 januari 2023 

Jaargedachtenis: 

Grada van den Heuvel; 

Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg) en overleden familie. 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Henk van den Heuvel; 

Hans en Bert Jörg; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

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

Xiaoyung. 

 
Zondag 29 januari 2023 09.00 uur 

Geen viering  
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KOMENDE VIERINGEN 

 

week 4 
 
Zondag 22 januari 09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G Nijland; 
Zang: Parochiekoor Hoogland 
 
Donderdag 26 januari 09.00 uur 
Gebedsviering; 
o.l.v. Theo Hoogenboom. 
Lauden 
 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur 

Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Mauricio en 
het team; 
Zang: Projectkoor 
Afscheidsviering Pastor 
Mauricio 
 

week 5 
 
Zondag 29 januari 09.00 uur 
GEEN VIERING 

 

Zondag 29 januari 11.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Monseigneur 
Hoogenboom; 
Zang: Gospelkids; 

Vormselviering 

 

 
Donderdag 2 februari om 
09.00 uur 
Gebedsvering; 
o.l.v. Theo Hoogenboom; 
Lauden 
 
Vrijdag 3 februari 09.00 uur 

Eucharistieviering; 
Voorganger: 
Vrijdagmorgenviering 
 

week 6 
 
Zondag 5 februari 09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: J. Skiba; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Zondag 5 februari 13.00 uur 
Gebedsviering; 
Voorganger: Anton van Gaans 
Doopviering 

 
Donderdag 9 februari 09.00 uur 
Gebedsviering; 
o.l.v. Theo Hoogenboom. 
Lauden 
 

 

 
 



12 

 

 

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 5 februari 2023. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 2 februari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

