Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 26 30 december 2018 tot en met 12 januari 2019

MEDEDELINGEN

Vrijwilligers gevraagd
Voor de actie kerkbalans zijn er altijd vele vrijwilligers actief om de
kerkbalans enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Vele
van deze vrijwilligers doen dit al jaren, en daar zijn we heel blij mee.
Er zijn echter ook vrijwilligers die dit jaar niet meer kunnen helpen.
Vandaar dat we een beroep op u doen om in de tweede helft van
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januari de kerkbalans enveloppen rond te brengen en weer op te
halen. Wij zoeken vrijwilligers voor diverse wijken in Hoogland,
Nieuwland, Kattenbroek en Zielhorst. Met elkaar kunnen we dit dan
weer mogelijk maken. Wij horen graag van u.
Marian van NImwegen (lindeburgh@ziggo.nl / 06 18322993) en
Annette Boersen (aboersen12@gmail.com / 06 17545089)

AGENDA
Seniorenochtend 4 januari 2019
Op de eerste vrijdagochtend in het nieuwe jaar 2019 is er weer een
bijeenkomst voor de senioren van de St. Martinus
Geloofsgemeenschap. Pastor Mauricio zal ons voorgaan in de H.
Eucharistie in de dagkapel.
Aansluitend kunnen we elkaar in de Pastorie, de beste wensen
geven voor het Nieuwe jaar wat voor ons ligt en vooruitkijken wat het
ons kan brengen.
Gezondheid en positief denken zijn al belangrijke voornemens die
we zullen proberen waar te maken.
Ook u bent van harte welkom.

St. Martinuskoor 100 jaar Uitnodiging voor de
Zangworkshop op 9 februari a.s. Iedereen is
welkom. Doe mee!
2019 wordt voor het St. Martinuskoor een feestjaar, want het koor
viert in 2019 zijn 100- jarig bestaan. Er komt een jaarprogramma
met activiteiten het hele jaar door, te beginnen met een
zangworkshop voor iedereen op 9 februari a.s.
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Deze zangworkshop met een zangpedagoog is in de St.
Martinuskerk op 9 februari 2019 van 09.30 tot 11.30 uur. En
eenieder is welkom om met ons mee te doen, met of zonder
koorervaring. Wilt u ook niet eens proberen in een koor mee te
zingen en te beleven hoe verrijkend en ontspannend het is om
samen te zingen?
Wij hebben Reinier Bavinck bereid gevonden deze zangworkshop te
leiden. Reinier is een zeer veelzijdige koortrainer en al vele jaren
een veelgevraagd workshopleider op het gebied van koorscholing
en koorregie. In zijn workshop wil hij extra verdieping
teweegbrengen in de samenhang tussen tekst en muziek.
Wij nodigen u graag uit voor deze workshop, die u wordt
aangeboden door het St. Martinuskoor met in de pauze een gratis
kopje koffie of thee.
Er zijn geen kosten aan de zangworkshop verbonden, maar een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wanneer: 9 februari 2019 van 9:30 tot 11:30 uur
Waar
: St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
U kunt zich tot 1 februari a.s. bij voorkeur telefonisch aanmelden
bij Anita van Thienen 033-2982966. Mailadres:
anitavanthienen440@gmail.com
Het zou geweldig zijn met velen deze workshop te beleven.
De voorbereidingscommissie
Anita van Thienen
Marijke Willemen
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SCC Activiteiten januari 2019
Woensdag 2 januari
20:00- 21:30 uur
Leesgroep Bijbelboek Jozua
Begeleider : Jan van Adrichem, pastor
Plaats
: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aanmelding: Jan van Adrichem, jvanadrichem95@gmail.com
Zaterdag 5 januari
09:30- 11:00 uur
Vacare Meditatiebijeenkomst,
maandelijks
Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer
Plaats
: Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Bijdrage
: € 3,00 per keer
Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@hotmail.com

Vrijdag 11, 18, 15 januari en 1 februari
19:30 – 21:30 uur
‘Psalmen’
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Bijdrage
: € 15,00 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond)
of door over te maken op Kerkelijke instelling Mgr Blom,
NL77INGB0653890281 o.v.v. Psalmencursus 2019
Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,
Jeanne.Hommenga@beweging3.nl of telefonisch bij de receptie
033 4698100 van 9.00 tot 17.00
Plaats
: Woonzorgcentrum Mgr Blom, B. Wuytierslaan 55,
3819 AB Amersfoort

Zaterdag 12 januari, 16 februari, 6 april en 18
mei
10:30 – 12:45 uur
‘Unieke mensen’ In een serie van 4 bijeenkomsten
maken we kennis met unieke mensen die hun
diepste inspiratie verbinden met persoonlijk
engagement.
Bijdrage
: € 5,00
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Zaterdag 26 januari
10:30 – 12:30 uur
Franciscus Xaveriuslezing
‘Het sociale gezicht van Paus Franciscus’
Inleider
: Eduard Kimman, jezuïet
Plaats
: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
Bijdrage
: € 5,00
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

5

Voor meer informatie:www.sccamersfoort.nl
ACTIVITEITEN

Stenen en tegels gevraagd voor het labyrint van
Chartres
Frederique Hagedoorn mag, na vele jaren zoeken naar een plek, bij
de Eemstadboerderij in Vathorst een labyrint van Chartres
aanleggen. Daarvoor heeft ze verschillende soorten stenen nodig,
waaronder rode bakstenen, tegels en kiezels.
Haar vraag is aan u of u hele bakstenen of tegels/ tegeltjes over
hebt, die u kwijt wilt en die in het labyrint van Chartres een plek
krijgen. Zo bouwt u dan mee aan dit labyrint van Chartres.
U kunt haar mailen voor informatie, vragen en uw eventuele aanbod:
fredehagen1955@uwnet.nl

Opbrengsten collecten week 50 en 51:
16 december
16 december
23 december
23 december

€
€
€
€

t.b.v. eigen kerk
Adventscollecte
t.b.v.
Adventscollecte
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117,29
111,04
182,90
163,40

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 30 december 2018 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Paul Boon;
 Grad van den Tweel- Hilhorst.
Misintentie:
 Ouders van de Grootevheen - de Groot;
 Nico van den Heuvel en overleden familie;
 Piet van den Tweel en Antoon Smink;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen.
Zondag 6 januari 2019 om 9.30 uur
Jaargedachtenis:
 Gerardus Hilhorst.
Misintentie:
 Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel;
 Richarda Hilhorst - Kuijer;
 Ouders van 't Klooster - Eggenkamp;
 Jeroen van Ophoven;

KOMENDE VIERINGEN:
Week 1

week 2

Zondag 30 december om
09.30 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Sint Martinuskoor;
Heilige Familie.

Zondag 6 januari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
Openbaring des
Heren/Driekoningen.
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Maandag 31 december om
19.00 uur
Oecumenische viering;
Voorganger: Pastoraal werkster
J. van Pampus en Dominee A.
Walsma;
Oudejaarsdag.

Zaterdag 12 januari om 19.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Verdiepen en vieren.

Vrijdag 4 januari om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor M.
Meneses;
Seniorenviering.

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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