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Amerikaanse zuster tot
paus Franciscus: "Tot u
kw am als bisschop van
Rome, beleefde ik een crisis in het
geloof in de kerk maar ik ben
opgefleurd, sinds u paus bent
gew orden." De paus: "Maak u geen
zorgen, ik ben tw ee keer per maand
in een crisis!"

KIJK ONS EENS

LOKAAL TEAM

WERKGROEPEN

De oorspronkelijke kerk en pastorie zijn rond 1880

Directe toegang tot deze
subsite
Expositie schilderijen en
keram iek in De Pastorie
Geslaagde opening van de

Expositie 75 jaar Beatrix
Wat is voor jou een goed
afscheid van een dierbare?
Geen eenvoudige vraag!
Kroningsdag

Kunstroute Hoogland
2 jun 09:30

SACRAMENTSDAG
9 jun 10:30

Vrijw illigersdag

De St. Martinuskerk is een plek om elkaar te
ontmoeten en om gezamenlijk het geloof te
beleven. We vinden er inspiratie in ons geloof en
het is een plek om graag te zijn. In het weekend
ontmoeten wij elkaar in de viering en delen wij na
afloop nieuwtjes en ontwikkelingen van de
afgelopen week. Verder is er gelegenheid om na
elke zondagse viering met elkaar koffie te drinken in
de ontmoetingsruimte.

Pastorie

bloei op de Mirakeldag

26 mei 11:00

gebouwd. Na de tweede wereldoorlog is de kerk
herbouwd. Het kerkgebouw bevat neogotische
stijlelementen en is door zijn akoestiek, naast het
houden van vieringen, ook geschikt om concerten te
geven. De Mariakapel biedt een devote plaats voor
uw gebedsintenties en om een kaarsje aan te
steken.

Sfeervolle expositie in De

Martinus Mirakel plant kw am tot

CONTACT

spiritueel en maatschappelijk centrum nabij
Amersfoort-Noord. Het kerkgebouw en de
bijbehorende pastorie bieden veel mogelijkheden.

de St.Martinuskerk

voor Han Eijbergen

IK HEB 'N VRAAG

De St. Martinuskerk in Hoogland is een kerkelijk,

Kroningsdagactiviteiten rondom

Koninklijke onderscheiding

DE KERK

Welkom op onze pagina van de Geloofsgemeenschap Sint
Martinus

Crisis als kans?

expositie 75 jaar Beatrix

NIEUWS

De pastorie groeit uit naar een centrum waar vele pastorale en maatschappelijke activiteiten
plaatsvinden. Wekelijks repeteren daar diverse koren en vinden er vergaderingen of lezingen plaats.
De centrale hal in de pastorie speelt een grote rol. Hier willen we koffieconcerten en lezingen
organiseren in combinatie met tentoonstellingen. De pastorie krijgt hierdoor een meer
maatschappelijke functie. Trots zijn we op onze dialoogtafel. Hiervoor worden mensen uitgenodigd om
tijdens een eenvoudige maaltijd op donderdagavond in gesprek te gaan over allerlei kerkelijke en
maatschappelijke onderwerpen. De pastorie beschikt ook over een zolder, die we gaan inrichten voor
activiteiten. We denken aan een plek voor jongeren, voor meditatiegroepen en spirituele ontmoetingen.
De prachtige tuin heeft een parkachtige structuur waar u in alle rust tot uzelf kunt komen. Wandelend
op de paden of zittend op een bankje hoort u de vogels in de oude eiken en beuken. U kunt genieten
van bloemengeuren en de rimpels in het water van de vijver.
Tot slot kijk eens rond op onze pagina's.

Vanaf heden vindt u hier het actuele nieuws van onze gemeenschap en ook
het oudere nieuws.
Inmiddels wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief per email verzonden.
Als u hiervoor interesse heeft, meld u zich dan hier aan, waarna u de eerst
volgende per email ontvangt.

Vieringen
Alle vieringen van onze geloofsgemeenschap, voor de periode 16 maart t/m 5 mei is in
een oogopslag hier te bekijken.

Kerkradio
Vanaf heden is mogelijk om de vieringen van de geloofsgemeenschap van de Sint
Martinus, mee te kunnen luisteren via de kerkradio. Mee vieren? Klik hier voor het
vieren.
Interesse om kerkradio thuis te ontvangen? Neem contact op met Bertus Brouwer
door hem een email te zenden. Hij zal dan met u een afspraak maken om deze te
komen installeren. Deze kerkradio wordt aangesloten op uw KPN aansluiting.

RK Paroc hie
Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Algemeen sec retariaat:
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
Bereikbaar op:
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
Tel: 033-4893599
stuur een e-mail

Paroc hie van Onze Lieve Vrouw

Pastorale Column

St. Ansfridus

werkterrein Geloven en Dienen (Diac onie)

Het Brandpunt

werkterrein Geloven en Vieren (Liturgie)

Sint Franc isc us Xaverius

werkterrein Geloven en Leren (Catec hese)

Heilige Geest

werkterrein Gemeensc hapsopbouw

Sint Henric us

werkterrein Individuele zielzorg

De Herberg

Jongeren OLV van Amersfoort

Sint Joseph

werkterrein Vrijwillige Medewerkers

stuur een e-mail

Heilig Kruis

werkterrein Relaties tussen kerken (Oec umene)

Sint Martinus

Spiritualiteit

Open Kontakt

Arc hief
Contac tgegevens

