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Martinusbericht 

 
 

 

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
 Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland  

   
      nr  4   26 februari tot en met 4 maart 2023 

 

 
 

 Klokken luiden voor Oekraïne 

 
Op 24 februari 2023 is het 1 jaar 

geleden dat de Russische invasie in 

Oekraïne begon. Om stil te staan bij 

deze verschrikkelijke gebeurtenis 

heeft De Raad van Kerken 

Amersfoort alle kerken met een klok 

gevraagd om deze dag om 18:00 uur 

de klok te luiden. Door deze actie wil 

de Raad van Kerken Amersfoort 

opnieuw bewustzijn creëren voor de 

voortdurende oorlog in Oekraïne, en 

solidariteit met de Oekraïense 

bevolking. De klokken zullen 

ongeveer 5 minuten luiden.  

 

Naast het luiden van de klokken is dominees en pastores van de 

diverse Amersfoortse kerken gevraagd om in de kerkdiensten van 

zondag 26 februari te bidden voor vrede en hoop voor Oekraïne. 

 

Een heel aantal kerken én de befaamde Onze-Lieve-Vrouwetoren 

hebben inmiddels toegezegd mee te werken aan de actie. Onder de 
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deelnemende kerken zijn de Sint-Joriskerk, de Sint-Ansfriduskerk, 

De Kandelaar, de Adventkerk, de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, de 

Bergkerk, de Johanneskerk en de Heilig Kruiskerk. 

 

Om vooraf verder uitleg te geven bij de actie wordt er onder andere 

via social media een poster verspreid met meer informatie waarom 

de klokken luiden. Deze is te vinden op de Facebook-pagina van de 

Raad van Kerken Amersfoort. Voor het klokkenluiden is 

toestemming verleend door de gemeente Amersfoort. 

 

Haal Pasen in huis met deze Huispaaskaars! 

 
HUISPAASKAARSEN 2023 
 

De Huispaaskaars, de verkleinde vorm van de grote paaskaars, is 

zoals elk jaar weer via de Sint Martinus verkrijgbaar. In de Paastijd 

brengen kaarsen het licht na de donkere dagen van de winter en de 

Huispaaskaars is bij uitstek het symbool om de Paastijd in huiselijke 

kring op een ingetogen manier te beleven. 

Ook dit jaar bent u weer in de gelegenheid om een huispaaskaars te 

bestellen. In de ontmoetingsruimte van de kerk is een lijst 

neergelegd om een Huispaaskaars te kunnen bestellen. Indien u 

belangstelling hebt, is er de mogelijkheid de komende weken tot en 

met zondag 5 maart 2023 in te schrijven. U hoort van ons wanneer 

de huispaaskaarsen binnen zijn, zodat u ze tegen contante betaling 

kunt ophalen op de pastorie. 
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Veertigdagentijd 2023 

 
Op Aswoensdag 22 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Het is 

de voorbereidingstijd voor Pasen, het grootste christelijke feest. In 

de Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is er ieder jaar 

aandacht voor de projecten van de organisatie “Vastenactie”. 

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne al bijna een jaar en zien we 

eveneens de hartverscheurende beelden uit Turkije en Syrië. Toch 

mogen we de kwetsbare medemensen in arme landen van 

bijvoorbeeld Afrika niet vergeten. Het thema van de Vastenactie van 

dit jaar is Mensen Onderweg. Het gaat hierbij om al die vluchtelingen 

die van huis en haard verdreven worden door oorlog, geweld en 

honger. 

Wilt u daarom de komende zondagen geven bij de collecte aan het 

eind van de vieringen? Bent u misschien niet in de gelegenheid om 

naar de kerk te komen, dan is een financiële bijdrage op NL21INGB 

0000 005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag ook van harte welkom. 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. 

 

Oecumene in de Veertigdagentijd 2023 

Al jaren is er in de Veertigdagentijd een oecumenische 

samenwerking van de Sint Martinus met De Inham en Het 

Brandpunt. Zo ook dit jaar. Op de vrijdagen 24 februari, 10 en 24 

maart a.s. kan men aansluiten bij de themawandelingen vanuit De 

Inham. Opgave is niet noodzakelijk. Er wordt om 9.00 uur begonnen 

met een meditatief moment om daarna aan de hand van een thema 

of gedachte een korte wandeling te maken. Naderhand is er 

koffie/thee. Op donderdag 30 maart zal er een sobere maaltijd zijn 

in De Pastorie. (Nadere informatie volgt nog). In de Goede Week 

zullen er om 19.00 uur oecumenische vespervieringen zijn in De 

Inham. Het is waardevol dat leden van de Martinus, De Inham en 

Het Brandpunt elkaar ontmoeten en het geloof delen. 

 

Magret van Wee en Ans Bruins. 
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Wereldgebedsdag 2023 

 

Wereldgebedsdag Nederland 

maakt deel uit van de wereldwijde 

organisatie van christenen en heeft 

als motto: samen vieren, samen 

bidden, samen delen! 

De liturgie voor 2023 is gemaakt in 

TAIWAN. 

Het thema ZICHTBAAR GELOVEN 

is afgeleid uit Efeziërs 1 vers 15: 

Ik heb gehoord van jullie geloof. 

 

Vrijdagmiddag 3 maart om 16.00 uur wordt in de INHAM,  

Hamseweg 40, de viering gehouden. De collecte is bestemd om de 

levens van vrouwen en kinderen in Taiwan te verbeteren.                     

Triodos bank: IBAN: NL48TRIO 0390224839  tnv Stichting 

Nederland                                                                     

 

Comité Wereldgebedsdag 

Voor inlichtingen contact opnemen met Tonnie Snijders  

06 – 14 73 00 62 

 

Tariefsverhoging misintenties 

 

Vanuit het bisdom is de richtlijn gekomen om het tarief van een 

misintentie te verhogen. Het bestuur heeft deze richtlijn 

aangenomen en een misintentie  zal per 1 maart a.s.  15,00 Euro 

kosten 
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Het Caminoverhaal van Pastoor Joachim Skiba 

 

 
 

Op woensdagavond 1 maart a.s. om 20:00 uur 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 

hierin een bijzonder inkijk krijgen. De avond begint om 20:00 uur. In 

het Mirakel februari / maart leest u daar meer over. Het zal een 

bijzondere ‘Camino’ worden. Na afloop vragen we u om een 

Energieke bijdrage. U bent van harte welkom en Noteer deze datum! 

 

Parochie OLvA communicantjes in spé 

 

Meer dan dertig kinderen kwamen met hun 

ouders naar de pastorie om zich daar 

gezamenlijk voor te bereiden op hun 

eerste communie. In de Don-Boscozaal 

schrijven ouders de naam van hun kind op 

een groot bord. Dan gaan ze samen 

opdrachtjes doen. 

Een van de begeleiders van deze 

voorbereiding, Natascha Tammens, vraagt 

wat Eerste Communie is. Het ene kind 

antwoordt “feest”, het andere: “Dan mag je  het Heilig Brood eten”. 
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De kaars op tafel als symbool voor “Het licht van God/Jezus” voor in 

het zaaltje wordt aangestoken. De kaars die elke bijeenkomst van de 

communicanten zal worden aangestoken. Eén van de kinderen 

merkt op dat het wel een soort kinderwoorddienst lijkt. 

Voor de kinderen betekent de kerk bidden en als je bidt maak je een 

kruisteken. En dan leren de kinderen hoe ze een kruisteken maken.. 

Ieder kind heeft een roepnaam. Die roepnaam is 

belangrijk, want zo weet je wie je bent. Vaak is 

die naam gekozen vanwege de betekenis. De 

betekenis van de roepnaam kan op de mobiele 

telefoon opgezocht worden. De kinderen kijken 

verbaasd bij het horen van de betekenis van 

hun naam en hardop worden trots een aantal 

betekenissen gedeeld. 

De korte pauze met limonade en zelfs een 

traktatie van een jarige is een leuke 

onderbreking.  

Terwijl de kinderen gezellig heen en weer lopen, blijkt het ook in de 

hal van de pastorie een drukte van jewelste. Er hebben zich zo’n 

vijftien tieners verzameld die klaar zijn om het Heilig Vormsel deze 

zondag te ontvangen. Ze komen uit alle hoeken van Amersfoort.  

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat de communicantjes een 

bewuste start in de rooms-katholieke kerk maken. 

Als het verhaal, dat ook in het lesboek staat, over Mozes in de 

woestijn wordt voorgelezen ontdekken, de kinderen wat de naam 

van God betekent. “Ik zal er zijn”. Een 

van de kinderen merkt op dat “je soms 

met God mag praten”. Maar hoe weet je 

nou dat God bij je is? Het verhaal gaat 

dat God zich overdag laat zien in een 

wolkkolom en ’s nachts in een zuil van 

vuur. God wijst je dus de weg, als een 

TomTom.  Het verhaal van Mozes leent 

zich voor een prachtige tekening door de 

kinderen gemaakt in hun eigen lesboek. 
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Saskia Meeuwessen rondt deze eerste “les” af door samen nog 

even naar het blad op de flipover te kijken, waar heel veel namen op 

staan. Dan ontdekken ze dat er één hele belangrijke naam ook nog 

niet op staat: God. Zijn naam wordt er groot en duidelijk 

bijgeschreven.  

Zondag 12 februari om 9.00 uur kwamen deze kinderen met hun 

ouders naar de viering in de Martinuskerk. Mooi en een beetje 

spannend tegelijk, want in die viering mochten de communicanten 

zich presenteren en zonder hun ouders naar het altaar gaan om te 

laten zien dat zij binnenkort hun eerste communie willen doen. 

Bernadette Heesbeen 

redactie SFX 

 

Vrijwilligerswerk geeft je kleur. 

 
Eind vorig jaar heeft u een artikel in het Martinusbericht  over onze 

vrijwilliger Ton Kok gelezen. Nu gaan we daar een vervolg op geven 

en we spraken zeer recent met Arda Ham-van Loen (76). Zij zingt in 

het Parochiekoor Hoogland en is ook een enthousiaste vrijwilligster 

in onze geloofsgemeenschap. Daarnaast heeft zij ook een 

bijzondere passie, het schilderen van iconen.  

 

Sinds 2007 schildert zij, na de nodige cursussen, iconen samen met 

een goede vriendin. Zij schildert het liefste afbeeldingen met Maria, 

maar ze doet ook andere iconen. Daarnaast schildert zij ook wel een 

schilderijen van olieverf, zoals een schilderij waarop een achttafereel 

te zien is. Dit heeft zij geschilderd, omdat haar man als beroep 

jachtopziener was.  

Ze heeft ook in 1989 een schilderij met olieverf gemaakt ter 

gelegenheid van het afscheid pastoraal werkster Jeanne 

Hommenga. Dit schilderij heeft zij zeer recent aan ons teruggegeven 

om na haar overlijden hopelijk een mooi plek te krijgen in onze 

gemeenschap.:  
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Op het linker gedeelte zien we de wonderbaarlijke visvangst uit het 

Evangelie volgens Mattheüs hoofdstuk 13: 47-48. Dit is ook een 

verwijzing naar de Bunschoten-Spakenburgse geloofsgemeenschap 

Open Kontakt.  Deze gemeenschap kerkte in de Adventskerk. Aan 

de rechterkant zien de oogst op de akker uit het Evangelie volgens 

Matteüs hoofdstuk 13:24-30. Dit verwijst naar agrarische 

gemeenschap van Hoogland. Ook is het logo van onze 

geloofsgemeenschap erbij geschilderd Recentelijk heeft Arda een 

aantal beelden van kerststal gerepareerd en andere bijgewerkt. 

Deze kerststal staat tijdens Kerstmis altijd in de centrale hal van de 

Pastorie. Deze beelden kregen we van Hanny van Grondelle. Met 

veel precisie en passie heeft zij deze beelden weer kleur gegeven.  

 

Parochiekoor Hoogland” 

Naast het schilderen zingt zij in het Parochiekoor Hoogland. “Ik vind 

dit ook hartstikke leuk, omdat samen zingen gewoon erg fijn is.” Al 

maakt zij zich wel zorgen over de grootte van dit koor, want soms 

moeten leden ons verlaten door b.v. ouderdom of fysieke klachten.  

Dat geeft haar veel betrokkenheid bij deze gemeenschap. ”  

 

Tuinploeg en stofploeg 

Zij actief in de tuinploeg. Samen schoffelen en snoeien en in de 

herfst heel veel bladharken in de Pastorietuin en bij Leo’s Oord. 
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 “Ik vind het hartstikke gezellig en leuk om te doen. Om 10:00 uur 

horen we bom, bom, want dan is het koffietijd met soms iets lekkers 

als er een jarig is”. Zij vindt het erg leuk om als vrijwilliger hier zo bij 

betrokken bij te zijn en de boel met elkaar netjes te maken.  

Maar ook op het kerkhof helpen, doet haar zeer goed. De bezem of 

hark erbij te pakken om alles weer schoon te maken. Dit doet zij ook 

op het graf van haar man en familieleden.  

Ook pakt ze de stofdoek erbij zij ook in de stofploeg. Deze poule van 

mensen zorgt ervoor dat het interieur van de Sint- Martinuskerk spic 

en span erbij blijft staan. En na afloop gezellig even koffie drinken.  

 

Tot slot: Een oproep aan de lezers om mee te doen in de 

genoemde activiteiten. Vrijwilligers zijn nog steeds nodig. Het is 

een nieuwe vorm van ontmoeting,  verstilling en gezelligheid. 

“Het geeft je veel voldoening als de klus weer geklaard is! ” Dus 

lezers, we nodigen u van harte uit en kom in gesprek of ontmoeting.  

Stuur een email naar: martinus.locatie@gmail.com , doe een 

telefoontje naar 033-4801223 of spreek een toevallige vrijwilliger 

aan! 

 

Isa heeft uw hulp nodig 

 
Dag allemaal 
 

Ik ben Isa, tijdens de vorige 

familieviering heb ik verteld 

over de flessenactie die wij 

gaan houden voor de zolder.  

De zolder boven de pastorie 

gaan we verbouwen voortot 

eigen plek voor alle baby's, 

kinderen en jongeren.  

De komende 3 zondagen 

namelijk 19 en 26 februari en 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
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op zondag 5 maart kunt u bij binnenkomst van de kerk lege flessen 

en kratjes inleveren. U kunt ook zelf de flessen inleveren en de 

opbrengst doneren.  

Als er nog kinderen zijn die geen keycord hebben, dan hebben 

wij die achter in de kerk liggen. 

Tijdens de familieviering van zaterdag 11 maart wordt al het geld 

ingezameld. Maar je kunt het ook via de QR-code overmaken.  

 

Alvast super bedankt voor alle lege flessen en kratjes. 

 

Groetjes,  Isa. 

 

 

Thema: Blauw bij het concert van Gluren bij buren 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondagmiddag 5 februari was er in De Pastorie een 

bijzonder concert te horen en te zien van het A capella damesquintet 

dat onder leiding staat van dirigente Lea Zantinge. Dit damesquintet 

kwam tijdens de editie van Gluren bij de Buren 2023 bij ons 

optreden in de centrale hal van De Pastorie. Hun concertthema was: 

Blauw. Zij gaven een werelds optreden met liederen uit verschillende 

delen van de wereld en ook sacrale muziek. Er kwamen ruim 100 

bezoekers kijken en luisteren. 

  

Bekijk de reportage via deze link: https://youtu.be/HkmMvk6XQMs 

 

https://youtu.be/HkmMvk6XQMs
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Zondags ontbijt in de Sint Joseph Hooglanderveen 

Zondags Ontbijt over aardbeving en gevluchte moeders 

Een keer in de maand is er de mogelijkheid om aan te schuiven 

bij een gratis ontbijt in Parochiezaal St. Joseph in 

Hooglanderveen.  

Een ontspannen manier om de zondag te beginnen en nieuwe 

mensen uit je eigen buurt te leren kennen. En volgende week is Luis 

Vergara te gast. Luis is betrokken bij Vastenactie en komt meer 

vertellen over de inzet van deze organisatie in het Syrische 

aardbevingsgebied. Maar ook over de projecten van moeders in 

Zuid- Soedan, die moeten vluchten voor geweld en oorlog. Zij 

kunnen met onze hulp toch zorgen voor de toekomst van kun 

kinderen.  

Het Zondags Ontbijt begint op 26 februari om 10.00 uur in 

Parochiezaal St. Joseph aan de Van Tuyllstraat 29 in 

Hooglanderveen. Het ontbijt wordt om 11.00 uur afgesloten met een 

korte gebedssamenkomst. Voor de kinderen is er een eigen 

spellentafel. 

Een nieuw seizoen van Momentum in de St. Joriskerk. 

 

Momentum speelt zich af tijdens de open Sint- Joriskerk op de 

zondagmiddagen van 1 mei tot 1 oktober. We doen dit al 10 jaar 

lang en willen hier nog lang mee doorgaan. 

 

Die zondagmiddagen is de kerk open tussen 14.30 en 17.00 uur. 

Bezoekers zijn welkom voor een gesprekje, een moment van stilte, 

bezichtiging van de kerk of, waar wij onze naam vandaan hebben, 

het deelnemen aan Momentum om 15 uur of 16 uur. 

Wat is Momentum? 
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Een kwartier van gezamenlijke bezinning, met muziek, een stukje 

Bijbellezing, stilte en gebed in het koor van de kerk. Momentum, een 

tijd, een plek om stil te worden. Voor winkelend publiek, voor 

toeristen en voor zoekers. Zo laten we iets zien van de levende kerk. 

De kerk is ineens niet meer alleen een mooi Middeleeuws gebouw 

met een inspirerende tentoonstelling maar begint te leven. 

 

We merken dat dit in een behoefte voorziet. Zo bezochten het 

afgelopen jaar over zo'n 20 zondagen bijna 4000 mensen de 

Joriskerk. Wil dit blijvend lukken, dan hebben we vrijwilligers nodig. 

Want vrijwilligers komen maar gaan ook. Dus zoeken we vers bloed. 

Gastvrouwen en -heren uit de verschillende kerken die mensen 

welkom willen heten, die beschikbaar zijn voor het beantwoorden 

van vragen en het desgewenst voeren van een gesprek(je). Om zo 

op een ontspannen manier iets uit te stralen van de liefde van God 

naar iedere bezoeker die om welke reden dan ook binnen komt. 

 

Wat vragen we van de vrijwilligers? 

-          Tijd om een paar middagen per seizoen mee te draaien met 2   

            of 3 anderen op de zondagmiddag.                      

-           Een open houding naar ieder die binnenkomt. 

 

En zowel oud als jong is welkom. 

Dus meld je z.s.m. aan en stuur een mail 

naar christien.manni@gmail.com, dan hoor je meer. 

 

Schenking aan het Orgelfonds 

 

Dankzij uw tankbeurten bij Peut Kreijne 

hebben  wij van dit bedrijf een mooie 

bijdrage mogen ontvangen voor het 

Orgelfonds van de Sint Martinus.  

Daarvoor hartelijk dank. 

 

mailto:christien.manni@gmail.com
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OVERLEDEN 

 

Op 21 januari is overleden, mevrouw Rosalia Petronella (Roos)  

De Jong- Pieterse. De begrafenis was op 28 januari j.l. in  Wolvega. 

  

De heer Johannes (Hans) Vermanen is overleden op 25 januari j.l. 

De begrafenis was op 1 februari op de begraafplaats aan de 

Utrechtseweg. 

 

Op 13 februari is overleden de heer Franciscus Hendrikus (Frans) 
Dute.  Zijn uitvaart is op maandag 20 februari. 

 
15 februari is overleden mevrouw Aleida Richarda (Alie) Voskuilen – 

van de Tweel. 

 

IN MEMORIAM 

 

In dankbare herinnering aan Grad Voskuilen-Prinsen 

 

Grad werd geboren op 17 

maart 1925 in Hamersveld. 

Met haar man Bab deelde zij 

66 jaar voor- en tegenspoed. 

Samen kregen zij vijf 

kinderen, tien kleinkinderen 

en vijf achterkleinkinderen. 

Ze overleed op 28 januari 

2023 na afscheid te hebben 

genomen van haar man en 

haar gezin, welke ze zo 

liefhad. 
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Gedurende haar lange leven was zij een hartelijke vrouw. Zij was 

zorgzaam, gastvrij, ondeugend en dankbaar en wist ieder een 

gevoel van welkom te geven; ‘bakkie doen’, zo klonk het vaak. 

Wij zullen haar enorm missen en gaan door met haar in ons hart.  

 

Hartelijk bedankt voor 

jullie medeleven bij het 

afscheid van deze 

bijzondere vrouw. 

 

Bab, kinderen, 

kleinkinderen en 

achterkleinkinderen 

 

 

 

 

 

 

GEBEDS- EN MISINTENTIES 

 
Zondag 19 februari 2023 

Jaargedachtenis: 

Mw Van Straalen-Strijbos. 

Intentie: 

Wies Dekkers - Payens; 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp 

- van den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer; 

Kees Kuijer; 

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

Xiaoyung. 
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Zondag 26 februari 2023 

Jaargedachtenis: 

Karel Kok. 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk 

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

Ronald van den Hoven; 

Hans en Bert Jörg; 

Annie Kok - Houdijk; 

Leonardus Hendricus Josef Smeele; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk 

Uit dankbaarheid voor familie Cheng; 

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

Xiaoyung. 

 
 
 

KOMENDE VIERINGEN 

     

week 8 

Zondag 19 februari 09.00 uur 

Eucharistieviering*; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

7e zondag door het jaar. 

 

Woensdag 22 februari 19.00 
uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Parochiekoor Hoogland 

Aswoensdag 

 

Donderdag 23 februari 09.00 
uur 

week  9  

Zondag 26 februari 09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastoor J. Skiba; 
Zang: gemengd koor Heilige 
Kruis; 
1e zondag veertigdagentijd. 
 
Donderdag 2 maart 09.00 uur 
Gebedsviering; 
o.l.v. Theo Hoogenboom. 
Lauden. 
 
Vrijdag 3 maart 09.00 uur 

Woord- en gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Vrijdagmorgenviering. 
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Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom. 

Lauden 

 

Zaterdag 25 februari 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: F Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding 
 
 
 
 
 
*19 februari Eucharistieviering 
i.p.v Carnavalsviering, zoals in 
vorig Martinusbericht was 
vermeld.  

week 10 
 
Zondag 5 maart 09.00 uur 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor G. Nijland; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
2e zondag veertigdagentijd. 
 
Donderdag 9 maart 09.00 uur 
Gebedsviering; 
o.l.v. Theo Hoogenboom; 
Lauden. 
 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 
Familieviering.  
 

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 maart 2023. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 2 maart 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 
:  

mailto:martinus.berichten@gmail.com
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