Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 2 27 januari tot en met 9 februari 2019

MEDEDELINGEN
Kerkbalans 2019

In de afgelopen week heeft een groep vrijwilligers weer de
enveloppen Kerkbalans met ingesloten formulieren klaar gemaakt
voor de ongeveer 160 bezorgers. In de Brandpunt en Martinus
geloofsgemeenschappen wordt op circa 2600 adressen de
enveloppe voor deze jaarlijkse actie afgegeven.
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Vanuit de Martinus geloofsgemeenschap wordt de actie Kerkbalans
verzorgd voor Nieuwland, Zielhorst, Kattenbroek, Bunschoten en
Hoogland zelf.
Voor de actie in Kattenbroek en Zielhorst is er een samenwerking
met de PKN. Lopers van verschillende kerken in het gebied brengen
de enveloppen rond van elkaars kerken.
Soms wordt gevraagd zelf de enveloppe met toezegging te
retourneren, soms wordt deze ook weer opgehaald door de
bezorger.
De opbrengst van de actie Kerkbalans is verreweg de belangrijkste
inkomstenbron van de kerken.
Op de foto ziet u het klaarmaken van de pakketten voor de lopers.

Bedankje Kerstpakkettenactie Amersfoort Noord
Dankzij de grote medewerking van zoveel vrijwilligers mogen wij de
kerstpakkettenactie in 2018 weer geslaagd noemen.
Met een klein beetje warmte en nabijheid rond de kerstdagen
hebben wij weer 140 gezinnen/ alleenstaaanden in Amersfoort
Noord blij mogen maken met een volle boodschappendoos.
Vooral het feit dat er aan mensen gedacht wordt is zeer
gewaardeerd.
Dit alles geeft de motivatie om ook in 2019 hiermee door te gaan.
Namens de Martinus dank ik iedereen die geholpen heeft.
Alles werd mogelijk door een grote financiële gift, stukken kaas die
gratis werden gegeven, levensmiddelen achter in de kerk en geld in
de bus tijdens de vieringen. Het was allemaal hartverwarmend!.
Het is fijn te zien dat dit een actie is die door de parochianen
gedragen wordt.
Margreet Franck
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AGENDA
Seniorenochtend vrijdag 1 februari a.s.
Op vrijdagochtend 1 februari is er weer een Seniorenochtend.
In verband met de renovatie van de dagkapel zal de gebedsviering
in de Don Boscozaal van de Pastorie plaatsvinden.
Om 9.00 uur zullen Tonnie en Ria voorgaan in een gebedsviering.
Aansluitend gaan we in gesprek over het thema:
"Rooms-katholiek in deze tijd."
De gastvrouw zal voor de koffie/thee zorgen. Komt u ook?

Zangworkshop op zaterdag 9 februari St Martinuskoor
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. aanmelden,
bij voorkeur telefonisch, bij Anita van Thienen 033 – 29 82 966.
Mailadres: anitavanthienen440@gmail.com
Facebookpagina: Sint Martinuskoor Hoogland

Tussen hemel en aarde zaterdag 9 februari
Gebedsviering rond het werk van
Chagall.
Op zaterdagavond 9 februari a.s. is
er om 19.00 uur in De Pastorie een
gebedsviering in het kader van
Verdiepen en Vieren.
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Naast gebed, een bijbellezing en muziek zal Ruth Jütte vertellen aan
de hand van het werk van de Joodse schilder Marc Chagall (18871985) over haar bewondering voor hem.

Film met Veerkracht: Tous ensemble vrijdag 15 februari
Met de film “Tous ensemble” starten we weer met een serie films
rondom het jaarthema Veerkracht.
Vijf goede vrienden op leeftijd, vijf
verschillende karakters. Claude is een
vrouwenliefhebber. Het koppel Annie en
Jean zijn twee tegengestelden; hij is een
politiek activist, zij houdt van het rijke
conventionele leven. Dan is er nog de
feministe Jeanne en Albert is onbezorgd en
vol levenslust. Zij zijn vijf oude vrienden en
hebben allen verschillende problemen met
het ouder worden. De een ervaart dat zijn
passie afneemt, de ander verbergt een
ernstige ziekte. Weer een ander merkt niets
van het feit dat zijn geheugen een loopje met hem neemt. De vijf
hebben een goede oplossing om gezamenlijk de problemen van het
ouder worden onder ogen te zien: samenwonen.
De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee. Na
de film is er gelegenheid tot napraten. Er wordt geen entreegeld
gevraagd; wel graag een bijdrage van € 3,- in verband met de
onkosten. Plaats: Pastorie Martinuskerk.
Opgave verplicht: bij Josephine van Pampus
jvanpampus@casema.nl of Edith Vos edithvos@kpnmail.nl
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Maria Lichtmis zaterdag 2 februari a.s.
Op zaterdag 2 februari wordt in de St. Josephkerk in
Hooglanderveen een feestelijke eucharistieviering gehouden ter ere
van Maria Lichtmis, het feest van “De opdracht van Jezus in de
tempel”.
De viering begint om 19:00 uur in de kerk, waarna wij, wie dat wil en
bij goed weer, in processie naar de Lourdesgrot trekken. De mensen
die in de kerk blijven zitten, kunnen alles via de geluidsinstallatie
volgen en meezingen.
Bij de Lourdesgrot worden eventueel meegenomen kaarsen van
thuis en brandende waxinelichtjes door de voorganger gezegend
(pastor Roderick Vonhögen).
Daarna pakken wij allemaal een waxinelichtje en gaan wij terug om
deze bij Maria voor in de kerk te zetten en vieren wij de eucharistie.
Na het slotlied wordt de mogelijkheid geboden om de Blasiuszegen
te ontvangen.
Daarna is iedereen van harte welkom om met ons in de
parochiezaal gezellig koffie te drinken.

ACTIVITEITEN
Expositie van Agatha Albers-Koper en Fred van Holland
in de Pastorie van de St. Martinuskerk in Hoogland.
Van 4 februari t/m 29 maart 2019 kunt u het handgevormde
keramiek van Agatha en de schilderijen van Fred in de Pastorie in
Hoogland komen bekijken.
Agatha is werkzaam als bloemist. 12 jaar geleden is zij begonnen
met het maken van handgevormd keramiek.
Zij laat zich leiden door wat zij ziet tijdens wandelingen, materialen,
haar werk of vakantie in Italië. De laatste jaren is zij geprikkeld door
de Italiaanse dorpjes en Borgo -dorpjes.
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Hierbij vindt zij het leuk om
verschillende kleuren klei te
gebruiken. Zij kiest er dan
voor om haar werkstuk geheel
of gedeeltelijk te glazuren.
Fred is al vele jaren met kunst
bezig, in eerste instantie
aquarel en pastel, maar nu
zo’n 10 jaar geleden is hij echt meer gaan schilderen en dan vooral
met acrylverf. Met acrylverf kan hij zich goed “uitdrukken”. Hij houdt
van een ambachtelijk proces; "al doende komt het kunstwerk
geleidelijk aan in ontwikkeling".
Zijn werken zijn vrij expressief, wat zijn uitwerking vindt in veelal felle
kleuren tegen een donkere achtergrond, maar er zijn ook werken
waar vooral de kleuren
overheersen. Daarnaast
houdt hij er wel om een beetje
pasteus te werken. De
onderwerpen komen vooral
voort uit zijn grote
belangstelling voor natuur en
landschappen, met name voor
bomen.
De opening van deze expositie vindt plaats op vrijdag 8 februari a.s.
om 20.00 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.
Contactinformatie:
Agatha Albers- Koper: agatha.koper.aa@gmail.com: 06-10786455
Fred van Holland: fmvanholland@hotmail.com: 033-4803509
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Zindex033.nl
Zie verder de activiteitenagenda van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort: zindex033.nl. Deze wordt worden wekelijks
geactualiseerd.

ACTIE KERKBALANS
19 januari tot en met 3 februari

Actie Kerkbalans

OVERLEDEN
Op 18 januari is op 81 jarige leeftijd overleden Mevrouw Maria
Gabriëlla (Marie) Smink-Botterblom.
Zij woonde aan de Oude Zevenhuizerstraat 33 in Amersfoort.
Haar crematie was vrijdag 25 januari op Rusthof.

In Memoriam Thea van de Burgwal – Blom
Thea werd geboren op 26 februari 1926
in Stoutenburg en is overleden op 28
december 2018. Ze werd als 2e kind
geboren in een gezin van 6 kinderen.
Thea groeide op een boerderij op, aan
de Ruifweg in Stoutenburg. Op de
boerderij meehelpen was haar lust en
haar leven. Ze had ook andere
interesses, ze heeft haar middenstandsen coupeusediploma gehaald. Ze hielp
regelmatig bij rouw- en trouwpartijen en daar heeft ze Kees van de
Burgwal leren kennen. In 1952 zijn ze getrouwd en in de Duist in
een noodwoning gaan wonen. Enkele jaren later hebben ze samen
een boerderij aan de Zevenhuizerstraat gebouwd. Met hard werken
en zuinigheid hebben ze samen een mooi bedrijf opgebouwd.
Ze kregen 7 kinderen waarvan er één op 5 -jarige leeftijd overleed.
Dit heeft haar veel verdriet gedaan. Het gezin was alles voor haar;
ze stond altijd voor de kinderen klaar. In 1989 hebben ze de
boerderij verkocht en zijn ze “op” het dorp gaan wonen. Daar
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hebben ze samen vele mooie jaren gehad. Ze genoten van de
kinderen en kleinkinderen. Vooral op zondagmiddag was het een
zoete inval. Het was altijd gezellig en zij genoot volop mee. Na het
verlies van haar man in 2005 was “de glans van haar leven af”,
zoals zij zelf zei. In 2015 was het niet meer mogelijk om zelfstandig
te blijven wonen en is Thea verhuisd naar de Koperhorst in
Amersfoort. Daar heeft ze ruim 3 jaar gewoond, waar zij liefdevol
verzorgd werd. Tot op het laatst mochten we genieten van haar lieve
glimlach. Na een ziekbed van ruim een week, is Thea rustig
ingeslapen.

OPBRENGST COLLECTEN WEEK 2 EN 3:
13 januari
20 januari
20 januari

€ 243,30
€ 255,80
€ 86,27

t.b.v. eigen kerk
t.b.v. eigen kerk
Deurcollecte

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 27 januari 2019
Jaargedachtenis:
 Simon van de Grootevheen en Bertha van de Grootevheen Roest;
 Truus van den Hoven - Voorburg.
Misintentie:
 Thea van de Burgwal - Blom van de sacramentsvereniging;
 Jan Emond;
 Ben van de Grootevheen;
 Ouders van de Grootevheen - de Groot;
 Antoon van den Hoven;
 Annie Kok - Houdijk;
 Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk;
 Ouders Voskuilen - Epskamp.
Zondag 3 februari 2019
Jaargedachtenis:
 Wim Boersen;
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Misintentie:
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Jopie Hoogland;
 Ouders Van 't Klooster - Eggenkamp;
 Jeroen van Ophoven.

KOMENDE VIERINGEN:
week 5

week 6

Zondag 27 januari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: werkgroep o.l.v.
parochianen;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Zondag 3 februari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor.

Vrijdag 1 februari om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Seniorenviering.

Zaterdag 9 februari 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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