Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 24 2 tot en met 15 december 2018

MEDEDELINGEN
Het is twee voor twaalf
Op zaterdag 1 december hebben om twee voor twaalf de klokken
van o.a. de St. Martinus geluid, noodklokken i.v.m. de opwarming
van de aarde. Die kan desastreuze gevolgen hebben. Het klokgelui
doet een beroep op al onze medeburgers: maak bewuste keuzes en
verminder je eigen CO2-uitstoot. In het volgende Mb hierover meer.

Martinus verbindt
Via dit bericht willen wij
iedereen die
meegeholpen heeft op
zondagmiddag 7 oktober
2018 met het bakken van
taarten, het maken van
jam, het aanleveren van
kalebassen, pompoenen
en andere streekproducten, zijn/haar
vrijwillige inzet en alle andere helpende handjes etc. hartelijk
danken. Zonder u was deze middag niet zo succesvol verlopen.
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Nogmaals dank. Hopelijk kunnen we bij de volgende editie op
zondag 6 oktober 2019 weer op u rekenen!
Claudia van Valkengoed
Namens Martinus Verbindt Martinus.verbindt@gmail.com
www.martinus-verbindt-hoogland.nl

Trouwring gevonden; herhaalde oproep
December vorig jaar is tussen de banken achterin de kerk een
gouden trouwring gevonden. Een oproep heeft toen geen eigenaar
opgeleverd, vandaar nogmaals een melding.
In de trouwring staat een datum uit 2001.

AGENDA
Seniorenochtend op 7 december.
Op vrijdagochtend 7 december komen de senioren weer bij elkaar
om samen over de Advent te praten en na te denken wat het voor
ons betekent om naar het feest van Kerstmis toe te groeien.
We beginnen om 9.00 uur in de dagkapel waar Tonnie en Ria,
voorgaan in een gebedsviering.
Ook u bent van harte welkom!

‘Anders vieren’ op zaterdag 8 december om
19.00 uur in de Pastorie van Martinus

Elke tweede zaterdag van de maand vieren we ‘anders’.
“Vol verwachting klopt ons hart” zingen we Sinterklaas toe in de
aanloop naar pakjesavond.
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Is dat hoopvolle gevoel voorbij na het uitpakken van cadeautjes?
Wie weet of er opnieuw verwachting kan groeien, maar dan ‘anders’.
We staan stil bij de internationale dag van de rechten van de mens.
Er is zang, stilte, bewegend beeld en muziek.
Opnieuw groeit er iets!
We steken bijzondere kaarsen aan op deze tweede avond
van advent. Fijn als u er bij bent!

Hooglandse wintersferen op vrijdag 14 december
van 15:00- 21:30. Winters sprookje rondom de
Martinuskerk in Hoogland.
Hooglandse Wintersferen draait om ontmoeten, samenwerken en
aandacht voor je medemens.
Voor het zesde jaar op rij vindt dit winterse evenement plaats
De combinatie van licht, kunst, muziek en de hele entourage
eromheen zorgen voor een onvergetelijke bijzondere kersrsfeer.
Programma
15:00 uur
muzikale opening door St. Caecilia
15:30-21:00 diverse zang- en muziekoptredens in de kerk, ook
buiten te horen
16:30-21:00 elk uur dansoptredens van een half uur in de tuin door
Dance Centre Amersfoort
15:00-21:30 kerstmarkt
doorlopend: creatieve workshops voor kinderen
doorlopend: creatieve workshops voor volwassenen
Verder kunt u met een lantaarntje bijzondere kunst bewonderen in
de sprookjesachtig verlichte tuin en is er een ontmoetingsplein voor
een hapje en een drankje. Ook de wensboom ontbreekt natuurlijk
niet.
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Programma zang en muziek
15.00 St. Caecilia met muzikale opening
15:30 De Bieshaar
16:00 Langenoord
16:45 Telekids Musicalschool RTL Talent Academie
17:00 Midwinterhoornblazers (in de tuin)
17:30 De Biezen, koor leerkrachten en ouders
18:00 Parochiekoor
18:30 Amersfoort String Orchestra
19:00 Koor Eigenwijs (uit Ermelo)
19:00 Animato Dickensorkest (buiten)
19:45 New Manhattan Big Band
21:00 Meezingen met Hooglands Volkoren
Van 18:45 tot 20:00 verzorgt Animato een optreden buiten
voor, opzij en achter in de kerk in overleg. En als het regent
in de kerk.

Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang
zondag 16 december 19:00 uur
Op zondag 16 december vindt in onze kerk het traditionele
Kerstconcert met Samenzang plaats. De uitvoerenden bij dit concert
zijn muziekvereniging Sint Caecilia en het kerstprojectkoor van de
Sint Martinus. Naast de stukken die zij spelen en zingen is er
genoeg ruimte voor de samenzang. U kunt meezingen met bekende
kerstliederen, begeleid door de fanfare.
Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. Na
afloop worden er glühwein en warme chocolademelk geschonken
achter in de kerk, zodat we nog even kunnen napraten.
De kerk is om 18.30 uur open en u en jullie zijn van harte welkom.
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Het concert is gratis bij te wonen, maar om de kosten te dekken
wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De voorbereidingscommissie Kerstconcert met Samenzang Sint
Martinuskerk
Datum: 16 december 2018 Aanvang: 19.00 uur
Toegang vrij

ACTIVITEITEN
Kerstpakkettenactie 2018 “van parochianen
voor parochianen”
Evenals voorgaande jaren vragen wij ook dit jaar weer uw aandacht
voor de kerstpakkettenactie van Diaconie en Caritas in Amersfoort
Noord.. De economische crisis lijkt voorbij, maar nog steeds is het
nodig dat in onze gemeenschappen deze actie wordt gehouden. Er
zijn in onze wijken nog steeds gezinnen en alleenstaanden die
minder bedeeld zijn. Soms zijn er zelfs financiële problemen. Wij
kunnen als geloofsgemeenschappen deze problemen niet oplossen;
wel kunnen wij laten zien dat er aandacht is voor de moeilijkheden
bij mede-parochianen. Het gaat bij het bezorgen van een pakket niet
alleen om de inhoud, maar het is ook een gebaar om als kerk te
laten zien dat je de ander nabij bent.
Wij organiseren al jaren deze actie en u kunt ons als parochiaan
hierbij helpen. Krijgt u een kerstpakket, dan wilt u er misschien wel
iets van afstaan. Krijgt u geen pakket, dan kunt u ons ook helpen
door houdbare levensmiddelen te geven. Wij stellen dan de
pakketten zelf samen. Ook een financiële bijdrage is welkom. Deze
bijdrage kunt u deponeren in de doos die de komende weken op de
tafel achter in de kerk staat, of afgeven bij onderstaand
contactpersoon. Met dit geld kopen wij zelf weer levensmiddelen in
om de pakketten te vullen.
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Inleveren kerstpakketten St. Martinuskerk:
Zondag 9 en 16 december, voorafgaand aan de vieringen.
Er zal dan ook een lege doos klaar staan.
Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 10 t/m 14 december
van 9.00 uur tot 12.00 uur bij de gastvrouw aan de pastorie.
Achter in de kerk kunt u een lijstje vinden van producten die wij goed
in onze pakketten kunnen gebruiken.
Wilt u wel aan deze actie meedoen, maar bent u niet in staat om zelf
iets in de kerk/pastorie te bezorgen, dan kunt u met onderstaand
nummer bellen.
Namens de Martinusgeloofsgemeenschap
Margreet Franck Tel: 480 69 76 h.w.franck@planet.nl

Expositie van Jaap Hettinga en Wil Weerepas in
de Pastorie van de St. Martinuskerk in Hoogland.
Van 3 december 2018 t/m 1 februari 2019 toont Jaap Hettinga zijn
houtsculpturen en Wil Weerepas zijn schilderijen in de Pastorie in
Hoogland.
Jaap Hettinga heeft gestudeerd
aan de Academie voor Beeldende
Vorming in Amersfoort en aan de
Hoge School voor de Kunsten in
Utrecht. Zijn grote inspiratiebron is
de natuur. Hij schildert
karakteristieke vormen en kleuren.
Naast schilderijen maakt hij
beelden van hout en steen.
De tentoonstelling in de Pastorie
betreft houten objecten gemaakt van de schors van wilgenhout. De
schors is bruin en gemakkelijk met een mes te bewerken. In de
objecten zijn gestileerde vormen verwerkt van mensen, dieren en
planten. Momenteel is hij werkzaam als beeldend kunstenaar in zijn
atelier in Amersfoort.
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Wil Weerepas vindt dat kunst een bepaalde originaliteit moet
hebben, maar vooral ook tot nadenken moet aanzetten. Kunst moet
je zintuigen en geest prikkelen. Daarnaast moet het goed gemaakt
zijn en iets unieks hebben. Het werk van Wil Weerepas maakt
nieuwsgierig en prikkelt de fantasie, mede door de huid van het
werk en de wijze waarop zijn werk tot stand komt. Het scherpe
gebruik van licht en donker en het gebruik van multicolor techniek
zorgt voor een verrassend beeld. In eerste instantie lijkt het schilderij
opgebouwd uit twee kleuren, maar kijk je verder dan de huid van het
werk dan zie je de multicolor techniek in optima forma. De werken
zijn gemaakt met olieverf op doek met pallet messen.
Opening expositie op zondag 9 december a.s. om 15.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen. U bent
van harte welkom in de Pastorie om deze expositie te komen
bekijken. De gastvrouwen zijn aanwezig van maandag- t/m
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres is Kerklaan 22 te
Hoogland. Gedurende de Kersttijd kunnen de openingstijden
aangepast zijn. Voor meer informatie gaat u naar de site:
katholiekamersfoort.nl
Contactinformatie:
Jaap Hettinga: jaaphettinga.nl: jhettinga@hetnet.nl,
033-4611230 (Atelier Artré Kunstenaarskollektief)
Wil Weerepas: http://www.wilw.nl/; Info@wilw.nl; 0646096865

Stichting Serafim Nederland op zoek naar
opslagruimte
Wederom raakt de Stichting Serafim Nederland (gevestigd in
Leusden), eind december haar opslagruimte kwijt. Deze goededoelenorganisatie krijgt steeds meer kwalitatief goede, bruikbare
spullen aangeboden. Een deel van deze goederen wordt verkocht
Een ander deel wordt verzameld en wordt meestal per vrachtwagen
naar een van de vele humanitaire hulpprojecten gestuurd, die
Serafim ondersteunt. Dit alles vraagt om een goede, droge plek om
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spullen (tijdelijk) te kunnen opslaan. Het is van groot belang, dat
Stichting Serafim ergens in de omgeving van Leusden, nieuwe
opslagruimte ter beschikking krijgt. Draagt u de Stichting Serafim
Nederland een warm hart toe? Heeft u een ongebruikte loods, een
flinke garage of grote schuur ergens in het buitengebied van
Leusden of omgeving, die we kosteloos mogen gebruiken? Geef
ons dan een seintje: u kunt ons bereiken op telefoonnummer: 033 =
4651929 of op: 06 – 51397759. Per e-mail kan ook:
serafim@serafim.nl Website: www.serafim.nl

Kerststallententoonstelling in de Sint
Ansfriduskerk, Jacob Catslaan Amersfoort
Van 7 t/m 16 december is er weer de jaarlijkse
kerststallententoonstelling. Circa 250 kerstgroepen uit meer dan 50
landen. Meer dan 30 koren en muziekgroepen treden belangeloos
op.
Openingstijden ma- vr 9.30-21.00 u, za 9.30-17.00 u, zo 12.3017.00 u. Entree € 2/€ 0,50 (4-12 jr), jonger dan 4 jr gratis. Netto
opbrengst voor Stichting Happy Holiday.
Zie www.sintansfridus.nl/kerststallen

IN MEMORIAM
In memoriam Ton Harbers
Ton werd geboren op 14 juli 1924. Hij
was de oudste uit een boerengezin met
vijf kinderen. Het gezin woonde in het
buurtschap Zwolle, gemeente Eibergen.
Hier ging hij na de lagere school naar de
landbouwschool in Groenlo.
In 1940 verhuisde het gezin naar
boerderij ‘De Biesebeek’ in Eibergen. Dit
ter ondersteuning van een vrijgezelle
tante. Ton werkte daar mee op de
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boerderij totdat hij in 1943 opgeroepen werd door de Duitsers voor
de ‘Arbeitseinsatz.’ Hij werd net over de grens in Duitsland te werk
gesteld bij een boerengezin. Deze familie heeft hem met respect
behandeld. Er bleef nog lang contact in de naoorlogse jaren.
In 1953 besloot hij om uit te kijken naar werk buiten het
boerenbedrijf. Hij ging aan de slag bij de Nederlandsche
Spoorwegen in Arnhem. Hier heeft hij ook nog met
stoomlocomotieven gerangeerd die met reizigerstreinen uit
Duitsland kwamen. Ton moest dan van de Duitse machinisten hard
doorwerken, zodat deze snel inkopen konden doen in de stad. Deze
werden vervolgens onder de kolen verstopt voor terug naar huis.
In Arnhem verbleef Ton in een kosthuis. Hierna heeft hij levenslange
vriendschap met andere kostgangers overgehouden. Hij koesterde
aan deze tijd heel goede herinneringen.
Ton werkte in zijn vrije tijd ook nog bij een kaasgroothandelaar.
‘Handje contantje’ dacht hij. De belastingdienst dacht daar echter
anders over en kwam met een hoge vordering, waardoor hij aan
deze bijbaan geen cent heeft overgehouden.
In 1956 ontmoette Ton op de kermis in de Achterhoek Bep
Schoonderbeek. Het was liefde op het eerste gezicht en Ton
regelde dan ook zo snel mogelijk overplaatsing naar de NS in
Amersfoort. Op 10 januari 1959 zijn zij getrouwd en zijn zij gaan
wonen in het door hen zelf gebouwde huis aan de Coelhorsterweg in
Hoogland. Hier zijn de vier kinderen Jos, Ellen, Laurens en Inge
geboren.
Om zijn gezin te kunnen onderhouden, had Ton naast zijn werk bij
de NS diverse andere bijbanen, zoals werken in de bouw en
meerijden als bijrijder bij transportbedrijf Fa. Verhoef. In 1968 is Ton
een slijperij aan huis begonnen. Eerst haalde hij met een bromfiets
en daarna met een Opel grasmaaiers op uit Bunschoten, Nijkerk en
Hoevelaken. In de winter werden er op de Coelhorst vooral
schaatsen geslepen. In een strenge winter kon dit wel oplopen tot
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zo’n 1.000 paar. Omdat er geen opvolger was, heeft hij de slijperij
eind jaren zeventig van de hand gedaan.
Tussen alle bedrijven door had Ton ook nog tijd om de woning te
verbouwen en op de bijgekochte grond een extra schuur neer te
zetten met zelf gebikte stenen afkomstig van het oude
gemeentehuis van Hoogland.
Omdat Bep haar werk als kraamverzorgster ook weer had opgepakt,
kon Ton in 1987 met vervroegd pensioen gaan. Hierdoor kreeg hij
meer vrije tijd. Deze werd ingevuld met postzegels verzamelen,
schutjassen in diverse kaartclubjes en vooral het onderhouden van
de tuin. Daarnaast las hij dagelijks twee kranten en loste hij de
kruiswoordpuzzels op. Tot het laatst toe bleef hij scherp van geest.
Ton was een bescheiden man, trots op zijn kinderen en zijn 12
kleinkinderen. Kenmerkend voor hem was zijn trouw. Trouw aan zijn
gezin en familie waarin hij zich thuis voelde. Het viel hem dan ook
zwaar dat zijn vrouw Bep, de gangmaker van de familie, in 2012
overleed. De glans was er af. “Alle vuren zijn gedoofd” zei hij dan
ook. De laatste jaren koos Ton voor de rust op Coelhorst, in zijn
eigen vertrouwde huis. Hier was hij begonnen met zijn geliefde Bep
en hier wilde hij ook sterven. En zo is het gegaan, precies zoals hij
dat wilde.
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en opa zeggen
wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen familie Harbers

EXTRA DEURCOLLECTE
1 tot en met 23 december

Bisschoppelijke Adventsactie

Opbrengsten collecten week 46 en 47
18 november Ten behoeve van eigen kerk
25 november Ten behoeve van eigen kerk
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€ 216,91
€ 210,73

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 2 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Opa van Grondelle;
 Arie van den Hengel.
Misintentie:
 Ouders Van 't Klooster - Eggenkamp;
 Wulfert van de Grootevheen en Catharina Brouwer;
 Gijsbertus Kleter en zijn ouders;
 Jeroen van Ophoven;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen.

Zondag 9 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
Ton Dunselman;
Cor van Grondelle;
Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
Vader Kok;
Misintentie:
Cecilia Cornelia van Dijk - van Dijk van de sacramentvereniging;
Antonius Gerbrand Eggenkamp;
Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel;
Ouders Van 't Klooster - Huurdeman;
Annie Kok - Houdijk;
Ouders Kok - Traa;
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen.
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KOMENDE VIERINGEN:
Week 49
Zondag 2 december om 09.30
uur
Familie – Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Kinderkoor St. Maarten;
1e zondag Advent.

week 50
Zondag 9 december om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor M.
Meneses;
Zang: Sint Martinuskoor;
e
2 zondag Advent.

Vrijdag 7 december om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: werkgroep
Seniorenviering.
Zaterdag 8 december om
19.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: werkgroep;
Verdiepen en vieren.

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: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/
Het Martinusbericht wordt tweewekelijks verspreid op de zondag vóór de
oneven weken. Daarom graag kopij uiterlijk tot de donderdag ervoor opgeven.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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