Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 1 13 tot en met 26 januari 2019

MEDEDELINGEN
De makers van het Martinusbericht wensen u allereerst een

gezegend 2019
Trudy, Ingrid, Suson, Sjaak, Bernadette, Leo, Margreet G. en Gerard

BHV’ ers gezocht voor onze Geloofsgemeenschap
St. Martinus
Beste mensen van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus,
Van overheidswege zijn ook wij bij vieringen en andere activiteiten
verplicht een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) operationeel te
hebben.
Wij zijn daarom op zoek naar mensen, die al ervaring hebben met
BHV, maar ook diegenen, die altijd al iets met BHV hadden willen
doen. Al is het maar om iets meer te weten te komen over EHBO
en/of reanimatie (AED).
Een BHV’er is in het geval van kleine én grote calamiteiten het
eerste aanspreekpunt totdat de reguliere hulpverlening, brandweer
en/of ambulance is gearriveerd.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn er voldoende
vrijwilligers nodig, die deze taak kunnen uitvoeren. Bovendien
moeten zij een recent certificaat hebben.
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Hiertoe wordt er door de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
een training aangeboden.
De training van een BHV’ er bestaat uit:
 EHBO, met hulp van lotusslachtoffer;
 Reanimatie, zowel voor ouderen als kinderen, met daarna
gebruik van de AED;
 Brand, met gebruik van kleine blusmiddelen;
 Ontruimingsoefening in de kerk.
Deze training zal op een zaterdag in de H. Kruiskerk worden
gehouden. Na goed gevolg ontvangt u een certificaat. Om bij te
blijven zal een herhaling jaarlijks plaatsvinden. Nadat u de training
heeft gevolgd, bent u BHV’ er en kunt u bovenstaande taken
uitvoeren.
Met het aantal aanmeldingen voor BHV’er zal ik proberen een
jaarschema op te stellen, zodat in elk geval de drukke vieringen
voorzien zijn van deskundige BHV- ers.
U kunt zich bij mij aanmelden, het liefst via de mail. Mijn mailadres
is: martinus.locatie@gmail.com
Met vriendelijke groet, namens de Locatieraad, Rob Goeman

AGENDA
Zondag 13 januari Nieuwjaarsontmoeting St. Martinus in
de Pastorie
De Locatieraad en Pastoraatsgroep nodigen u graag uit voor een
nieuwjaarsgroet op zondag 13 januari.
Deze zal aansluitend aan de viering van 9:30 uur plaatsvinden in De
Pastorie. U bent van harte welkom.
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Donderdag 17 januari Dag van het Jodendom
Traditiegetrouw staat onze Kerkprovincie rond 17 januari stil bij de
viering van “De dag van het Jodendom.”
Ook in onze parochie vinden twee bijeenkomsten plaats namelijk
donderdag 24 januari en donderdag 7 februari.
Beide bijeenkomsten – in nauwe samenwerking met het Spiritueel
Cultureel Centrum - beginnen om 20:00 uur.
Locatie: Hoor- en Leerzaal, St. Franciscus Xaverius Pastorie, ’t
Zand 31, Amersfoort.
Bijdrage: € 5,- per avond; € 8,- voor 2 avonden.
Informatie: diaken Frank Sieraal 033 – 472 94 38; zie ook
www.dagvanhetjodendom.nl
Opgave: secretariaatscc@gmail.com

St. Martinuskoor 100 jaar
Uitnodiging voor de zangworkshop op zaterdag
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.
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
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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 09:30 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 – 29 82 966. Mailadres:
anitavanthienen440@gmail.com
Het zou geweldig zijn met velen deze workshop te beleven.
De voorbereidingscommissie
Anita van Thienen en Marijke Willemen

ACTIVITEITEN
Inloophuis de Ontmoeting
Inloop
Onze inloop is voor iedereen die zin heeft in een kopje koffie of een
praatje. We zijn zes dagen per week open; maandag, vrijdag en
zondag van 14 tot 16 uur en dinsdag, woensdag en donderdag van
10 tot 12 uur. Van harte welkom!
Oud Papier Actie
Iedere eerste woensdag van de maand kan van 9 tot 12 uur oud
papier ingeleverd worden bij De Ontmoeting. Dank voor de moeite
om oud papier voor ons te verzamelen. Je kunt oud papier altijd in
de blauwe containers voor de deur deponeren. De opbrengst komt
ten goede aan de activiteiten.
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Boekenkast en spelletjeskast
We hebben een spelletjeskast en boekenkast. Voel je vrij om tijdens
de inloop een spelletjes met elkaar te doen. Tegen een kleine
vergoeding kun je een boek mee naar huis nemen. Ook leuk om
cadeau te doen.
Bakkie Kroost: Ontmoeten – Spelen – Inspireren
Iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur is er inloop voor
(groot)ouders met kinderen tot 4 jaar. Speelgoed is aanwezig en
koffie en thee staan klaar. Leuk als je even komt inlopen!
Inloophuis De Ontmoeting
De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort, telefoon: 033 - 456 28 05.
inloophuis@hetnet.nl | www.inloophuisdeontmoeting.nl

OVERLEDEN
Op 28 december is op 92- jarige leeftijd overleden
Mevrouw Ruthera ( Thea) van de Burgwal- Blom. Zij woonde in de
Koperhorst in Amersfoort. Haar uitvaart en begrafenis hebben
plaatsgevonden op 4 januari 2019 in onze kerk en op onze
begraafplaats.
Op 29 december is op 77- jarige leeftijd overleden
dhr. Bernardus Martien van Noordenburg. Hij woonde aan de
Coelhorsterweg 1 in Hoogland. Zijn afscheidsdienst en crematie
waren op 4 januari 2019.

COLLECTEROOSTER
20 januari Collecte voor de Raad van kerken
Van 19 januari tot en met 3 februari is de actie Kerkbalans.

Opbrengsten collecten week 52 van het jaar 2018 en week 1
van het jaar 2019:
Kerstvieringen
Kerstvieringen
30 december
6 januari

War child
t.b.v. eigen kerk
t.b.v. eigen kerk
t.b.v. eigen kerk
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€
€
€
€

1.876,06
1.876,06
315,68
205,65

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 13 januari 2019
Jaargedachtenis:
 Hendrikus Everardus van Hamersveld;
 Lies Kok - Abelen.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Ouders van 't Klooster - Huurdeman;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen;
 Uit dankbaarheid voor genezing van mevr. Cheng.
Zondag 20 januari 2019
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel.
KOMENDE VIERINGEN:
Week 3
Zondag 13 januari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor;
Doop van de Heer.

week 4
Zondag 20 januari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor R.
Vonhögen;
Zang: Gregoriaanse Schola

Vrijdag 18 januari om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorgangers: Ria Snoeren en
Tonnie Snijders;
Seniorenviering.
Martinusberichten@gmail.com
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