Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 25 16 tot en met 29 december 2018

MEDEDELINGEN
Klokken hebben geluid. Het is twee voor twaalf
Zaterdag 1 december hebben om twee voor twaalf de klokken van
o.a. De St. Martinuskerk geluid. Hierbij een deel van het persbericht
dat verschenen is van het netwerk 033 GroeneKerken. Het netwerk
is gelieerd aan de Taakgroep Kerk en Samenleving van de
Amersfoortse Raad van Kerken.
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Het is twee voor twaalf
Volgens het recente klimaatrapport van de Verenigde Naties moet en
kan de opwarming van de aarde worden beperkt tot 1,5 graad. 2,0
graad is al te veel. Anders dreigen desastreuze gevolgen. “Wij luiden
de noodklok, omdat een maximale opwarming van 1,5 graad alleen
haalbaar is als wij wereldwijd de CO2-uitstoot vanaf nu daadwerkelijk
en vergaand terugdringen.” Dat zegt Johan van Dalen, die
vanuit het plaatselijke Groene Kerken netwerk de actie
coördineert. “Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en
windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.
Daarnaast doet het klokgelui ook een beroep op al onze
medeburgers: maak bewuste keuzes en verminder je eigen CO2uitstoot.”
Dit was de reactie van Greenpeace
“Mooi dat de Sint Martinuskerk ook de noodklokken heeft geluid en
ook heeft laten zien dat er nu actie ondernomen moet worden. Wij
zijn er blij met de hoeveelheid klokken die er zijn geluid, in totaal zo
ongeveer 340 door heel Nederland. Nu hopen dat de politiek echt
werk gaat maken van goed klimaatbeleid!”

Bericht namens vrienden van Martinus
Afgelopen maanden heeft onze Stichting de Vrienden van de
St. Martinuskerk Hoogland, dankzij U, genoeg geld verzameld om
over te gaan tot de laatste fase van onze plannen om de
St. Martinus toren in het licht te zetten.
De voorzitter en de secretaris van onze Stichting, Herman Casteel
en Rob Goeman, hebben daarbij aangegeven de verlichting voor de
kerst 2018 te kunnen realiseren.
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Inmiddels hebben er gesprekken plaats gevonden met onder andere
de stadsecoloog. Daarbij is komen vast te staan dat het verlichten
van de toren, omdat er vleermuizen zitten, vergunningplichtig is.
Dit proces neemt plus minus twaalf weken in beslag. Derhalve laat
de uitvoering nog op zich wachten.
Wij hopen U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens de Stichting De Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland
Herman Casteel en Rob Goeman

AGENDA
16 december - 3e Zondag van de advent
In deze viering zal ook de derde kaars
branden, het is bijna Kerstmis.
Dan hoeft er nog maar één kaars te
worden aangestoken.
Of moet er nog meer gebeuren?
Hoe meer kaarsen wij aansteken, hoe
lichter het wordt.
En, als je je handen erboven zou houden, hoe meer warmte je ook
zou voelen. We staan stil bij de vragen: “Wat kan ik zelf doen om een
licht te zijn voor een ander? Kan het alle dagen Kerstmis zijn?
Is jouw hart zacht genoeg, zijn jouw handen warm genoeg om als
wiegje voor het Kerstkind te dienen?
Fijn als u er bij bent!
Ank Ursem en Bea van de Hoef

Zondag 16 december Kerstconcert met
samenzang
Op zondag 16 december vindt in onze kerk het traditionele
Kerstconcert met Samenzang plaats. De uitvoerenden bij dit concert
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zijn muziekvereniging Sint Caecilia en het kerstprojectkoor van
de Sint Martinus.
We spelen en zingen een gevarieerd programma met o.a.
Hoor de engelen zingen d’eer,
Gloria in excelsis Deo
Gaudete
Go tell it on the Mountain
Quem pastores laudavere
Rudolph the red nosed reindeer
The Seal Lullaby
Ere zij God
Naast deze stukken is er genoeg ruimte voor de samenzang. U kunt
meezingen met bekende kerstliederen, begeleid door de fanfare.
Na afloop worden er glühwein en warme chocolademelk geschonken
achter in de kerk, zodat we nog even kunnen napraten. Het concert is
gratis bij te wonen, maar om de kosten te dekken wordt na afloop
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Eenieder is van harte welkom
Aanvang :19:00 uur (tot ong. 20:00 uur) Kerk open 18:30 uur
Plaats : Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland

18/19 december gelegenheid tot biechtgesprek
In de voorbereidingstijd naar Kerstmis is er na de vieringen van
dinsdag 18 en woensdag 19 december gelegenheid een
biechtgesprek te hebben en het sacrament van de biecht te
ontvangen.
Op dinsdag 18 december na de viering van 09:00 uur in de
St.Josephkerk door pastor M. Meneses en op woensdag 19
december na de viering van 19:00 uur in de H.Kruiskerk door pastoor
J. Skiba.
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Vrijdag 21 december Kerstviering Senioren
Op vrijdagmorgen 21 december om 9.00 uur zal Pastor Mauricio
voorgaan in de H. Eucharistie. Dit zal plaatsvinden in de dagkapel en
nog in het teken van de Advent gevierd worden.
Aansluitend gaan we naar de Pastorie waar we in Kerststemming
kunnen komen. Door mooie gedichten, verhalen en het zingen van de
vertrouwde Kerstliedjes bereiden we ons voor op het echte
Kerstfeest.
Ook u bent van harte welkom.

Zaterdag 22 december Kerstlichtjestocht
Op zaterdag 22 december wordt er in de binnenstad van Amersfoort
een kerstlichtjestocht georganiseerd. De start is in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk en langs een spoor van licht komen
mensen het hele kerstverhaal op straat tegen. Er is veel muziek,
dans en zang, natuurlijk staan er spelers op diverse plekken en
uiteindelijk komt men aan in de stal.
Tussen 17.00 tot 18.30u kunt u zich melden bij de Franciscus
Xaveriuskerk. De tocht is 1 km lang. Als je alles wilt zien en beleven,
duurt de reis ongeveer 45 minuten en is te doen met kinderwagens
en buggy’s. Meer informatie: www.zindex033.nl

Correctie datum Kinderkerstviering Brandpunt:
zondag 23 december
In Mirakel is helaas een verkeerde datum genoemd voor de
Kinderkerstviering in Het Brandpunt. De juiste datum is zondag 23
december.
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Ontmoet engelen, soldaten, wijzen en herders… Om 17.00 uur kan
je dwars door het kerstverhaal lopen. In alle hoekjes van het gebouw
is wat te beleven. Kom je luisteren, kijken en meedoen?
Je bent welkom, van jong tot oud. Naast ontmoetingen met ruim 20
personages, kan je kerstliedjes zingen in de kerkzaal, of knutselen
aan je eigen kerststal. We beginnen om 17.00 uur, en om 17.45 uur
sluiten we gezamenlijk af met een korte viering.
Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt
Meer informatie? Kijk op www.zindex033.nl of mail
naar kinderkerst@hetbrandpunt.net

25 december extra feestelijk tintje aan de
viering van kerstmorgen
In de viering van 9.30 uur, waarin wordt voorgegaan door diaken
Sieraal, zingt het Sint Martinuskoor de Messe no. 5 Aux Seminaires
van Charles Gounod. Een vrolijke mis (en niet te lang), die we
slechts één keer eerder uitgevoerd hebben. “Na de try-out met Kerst
dus de première”, zou je kunnen zeggen.
En om het een echt Hoogfeest van Kerstmis te maken, is er een
gastoptreden van de saxofoniste Eppie Bootsma. Zij speelt samen
met onze organist Bea van de Hoef voorafgaand en tijdens de
viering werken van J.S. Bach, E. Vloeimans, H. Purcell en G.F.
Händel.

26 december bijzondere Eucharistieviering in
de Heilig Kruiskerk te Amersfoort.
Traditiegetrouw vindt op tweede
kerstdag om 11:00 uur een bijzondere
Eucharistieviering plaats in de Heilig
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Kruiskerk, Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort.
In het bijzonder worden hiertoe de mensen met beperkte
mogelijkheden, hun familie en hun verzorgers uitgenodigd.
Thema van deze viering: “Anders is mooi.”
Deze viering rond de Tafel van de Heer is voor iedereen toegankelijk.
In deze Eucharistieviering zullen voorgaan pastor Mauricio Meneses
en diaken Frank Sieraal.
Het koor 2Gether zal deze viering muzikaal ondersteunen.
Na de viering is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje
koffie/thee te ontmoeten in de Ontmoetingsruimte van de Heilig
Kruiskerk. U bent van harte welkom !
Frank Sieraal, diaken parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

ACTIVITEITEN
Oproep in verband met 100- jarig jubileum van
het Sint Martinuskoor
In het Martinusbericht van 18 november j.l. vertelden we dat we in
verband met ons 100- jarig jubileum in 2019 op zoek waren naar ons
verleden. We vroegen u of u ons daarbij kon helpen met
herinneringen, foto’s, krantenknipsels, brieven etc. en of u ons dat
dan wilde laten weten. Het opgegeven e-mailadres was echter
onvolledig. Dat moet zijn: hetbovenpad@xmsnet.nl
U kunt natuurlijk ook bellen: 033 – 4 55 08 84

Martinusmantel
Weet u het nog, de Martinusmantel die rond de Martinusdag in juni
een eigen plek kreeg achterin de kerk? En wat gingen velen van u de
uitdaging aan hierop een kaartje te spelden.
Met vermelding van iets wat u de ander aanbiedt. Samen een
wandeling maken, een computerprobleem oplossen, noem maar op.
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Dit alles met als doel verbinding te leggen en van betekenis te zijn
voor de ander.
Ook mijn kaartje kreeg een plek op dit rode gewaad. Spannend wie
deze eraf zou nemen en verwachtingsvol hoe de ontmoeting zou
verlopen. Wat is dit een kostbaar cadeautje geworden, voor beiden!
Met aandacht en liefde kookte ik een maaltijd voor haar. Onder het
genot van dit heerlijke eten (ja, ik verbaasde mijzelf) deelden we
verhalen en leerden we elkaar beter kennen. De oprechte aandacht
en openheid waren wederkerig.
Wat een dankbare manier om in beweging te komen, te ontmoeten,
te verdiepen.
Zal ik… zal ik opnieuw een kaartje op de mantel spelden?
Met een aanbod… of met een vraag aan u, aan jou?
Wat een zachte, warme, rode mantel al niet teweeg kan brengen!

Kerststal te bewonderen
aan de Mgr. Van de Weteringstraat 36
Anton en Truus Smink hebben al voor het 14e jaar een kerststal
opgezet, die iedereen mag komen bewonderen.
Ze wonen aan de Mgr. van de Weteringstraat 36 in Hoogland-West.
De kerststal is open van 23 december tot en met 6 januari, elke dag
van 10 tot 10 uur.
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OVERLEDEN
Op 7 december is op 49- jarige leeftijd overleden mevrouw Maria
Anna Catharina Wilhelmina ( Rian ) Lemmen. Zij woonde Kleefkruid
47 in Amersfoort. Haar crematie heeft zaterdag 15 december
plaatsgevonden.
Op 9 december is op 81- jarige leeftijd overleden de heer
Dirk Theodorus Maria ( Dick ) Blüm. Hij woonde Kraailandhof 87 in
Hoogland. Zijn crematie heeft vrijdag 14 december plaatsgevonden.
Op 9 december is op 83- jarige leeftijd overleden mevrouw
Johanna Josephine Maria Driedijk - Nijenhuis.
Zij woonde Breeland 90 in Hoogland. Haar uitvaart is dinsdag 18
december om 10.30 uur in de Martinuskerk en de begrafenis zal
hierna op ons kerkhof plaatsvinden.

EXTRA DEURCOLLECTE
1 tot en met 23 december

Bisschoppelijke Adventsactie

OPBRENGSTEN COLLECTEN WEEK 48 en 49
2 december
2 december
9 december
9 december

€
€
€
€

t.b.v. eigen kerk
Adventscollecte
t.b.v. eigen kerk
Adventscollecte

195,75
108,80
276,65
145,37

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 16 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar;
 Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster.
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Misintentie:
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen.
Zondag 23 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Dhr Spruyt - Mevr Spruyt - Jongeling.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Annie Kok - Houdijk;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen;
 Tot zekere intentie.
Kerstavond Maandag 24 december 2018 om 19.00 uur
Misintentie:
 Jan Blaauwgeers en Herman;
 Jan Emond;
 Antoon en Truus van den Hoven - Voorburg;
 Ouders Voskuilen - Epskamp;
 Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg);

Kerstavond Maandag 24 december 2018 om 21.30 uur
Jaargedachtenis:
 Piet van Middelaar.
Misintentie:
 Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, Schoonouders Van
der Linden en Jola;
 Ouders Van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan;
 Anton Kok;
 Leo Smeele;
 Gerbrand Voorburg en overleden familie;
 Kees Voorburg.
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1e Kerstdag Dinsdag 25 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Henk van Rees
Misintentie:
 Wim Boersen;
 Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard;
 Gijs Hartman;
 Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;
 Toos van Middelaar - Boots;
 Jacobus Wilhelmus Schoonderbeek;
 Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg;
 Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk;
 Dhr Van Straalen en mw Van Straalen- Strijbos;
 Gerard en Bertha Tolboom;
 Joop Voorburg en Bep Voorburg - Roest;
 Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster;
 Piet van de Wolfshaar (Zevenhuizen).
KOMENDE VIERINGEN:
week 51

week 52

Zondag 16 december om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Ank Ursem en Bea
van de Hoef;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
3e zondag Advent.

Zondag 23 december om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Pastoraal werkster
J. van Pampus;
Zang: Sint Martinuskoor;
4e zondag Advent.

Vrijdag 21 december om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor M.
Meneses;
Seniorenviering.

Maandag 24 december om
17.00 uur
Kleuterviering;
Voorganger: Pastoraal werkster
J. van Pampus en werkgroep;
Begeleiding van pianist;
Kerstavond.
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Maandag 24 december om
19.00 uur
Familie eucharistieviering;
Voorganger: Mgr. H. Woorts en
werkgroep;
Zang: Kinderkoor Sint Maarten;
Kerstavond.
Maandag 24 december om
21.30 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor R.
Vonhögen;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
Kerstavond.
Dinsdag 25 december om
09.30 uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor;
1e Kerstdag.
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.ka thol i eka mers foort.nl /onze -pa rochi e/s i nt-ma rti nus /
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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