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10 tot en met 23 februari 2019

MEDEDELINGEN
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.
Hiertoe wordt er door de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
een training aangeboden.
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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

Stand van zaken m.b.t. de verlichting van de toren van de
St. Martinus.
Wij willen u graag informeren over de voortgang van de realisatie
van de plannen rondom de verlichting van De St. Martinus
De plannen hebben meer tijd nodig gehad dan voorzien.
Dit had betrekking op de afstemming van planinhoud, de activering
van de sponsoring (financiering), de crowdfunding en het actief
betrekken van Hooglandse installateurs.
Met Martinus Verbindt is een sponsorveiling georganiseerd in
oktober 2018. Deze veiling heeft een mooi bedrag opgeleverd.
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Toen we echter melding maakten dat de financiering rond was (via
publicatie), kwam de Gemeente met de mededeling nadrukkelijk
rekening te houden met de aanwezige vleermuizen.
Door samenwerking hebben we deze weerstand kunnen
overwinnen, zodat het plan nu daadwerkelijk gerealiseerd kan
worden.
Over een maand hopen wij de verwachte realisatiedatum in het
Martinusbericht te kunnen melden.
Namens De Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland
Rob Goeman
Secretaris

Website www.katholiekamersfoort.nl is vernieuwd
De nieuwsvoorziening op deze website is vernieuwd. De redactie
hoopt hiermee de zichtbaarheid van de gemeenschappen te
vergroten.
Meest in het oog springend is dat berichten uit de gemeenschappen
handig bij elkaar zijn geplaatst op de pagina van de desbetreffende
gemeenschap. Ook krijgen de gemeenschappen zo de mogelijkheid
om ‘kleinere’ berichten te plaatsen. Nieuws voor direct betrokkenen
in een gemeenschap en van minder belang voor de hele parochie,
wordt nu alleen op de eigen pagina getoond.
Deze keuze heeft echter wel gevolgen voor de nieuwsvoorziening op
de homepage van de website. Daar is alleen nog nieuws te vinden,
dat er echt voor de hele parochie OLVvA toe doet.
Daarmee denken de makers ook de website overzichtelijk en
aantrekkelijk te houden voor mensen die meer over onze parochie
willen weten.
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De pagina's van onze geloofsgemeenschappen zijn te bereiken via
de button 'Onze parochie' in de menubalk en vervolgens daar aan
te klikken bij Onze Geloofsgemeenschappen.
Of ga voor onze locatie rechtstreeks
naar: https://www.katholiekamersfoort.nl/category/sint-martinus/

Zindex033.nl
Hier vindt u een overzicht van de activiteiten rond kerk, geloof en
levensbeschouwing. De activiteiten worden wekelijks geactualiseerd

AGENDA
Gluren bij de buren op 10 februari 2018
In Inloophuis De Ontmoeting komt de Amersfoort coverband Final
Atempt. Zij verzorgt die dag om 12:00, 12:30 en 15:00 uur
optredens.
In de Amersfoortse Cultuur Fonds ‘kamer’ Kapel van Leo’s Oord.
treedt op het zangduo Bram Brundel & Màrchien Plug-Nijenhuis
om 12:00, 13:30 en 15:00 uur. Adres: Leo’s Oord 39 Te Hoogland.
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Stille omgang zaterdag 16 op zondag 17 maart
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019 wordt, al
weer voor de 138e keer, de Stille Omgang gehouden. Een bijzondere
bidprocessie, die elk jaar omstreeks deze tijd door Amsterdam trekt.
Deze bedevaart wordt jaar gehouden ter herdenking van het Mirakel
van Amsterdam, dat op 15 maart 1345 heeft plaatsgevonden. De
tocht wordt "Stille Omgang" genoemd, omdat men geen enkel woord
spreekt vanwege het vroeger geldende processieverbod in
Amsterdam.
Elk jaar wordt ter verdieping een speciale intentie aangereikt, die dit
jaar luidt: ,,Vreugde is het onmiskenbare teken van God"
De route van de bus is als volgt: Vertrek van de Sint Jozefkerk te
Achterveld om 20.20 uur, via Stoutenburg naar de Sint Josephkerk
te Hooglanderveen, vertrek aldaar om 20.40 uur. Daarna naar de
Sint Martinuskerk te Hoogland, waar de overigen (Amersfoort,
Hoogland, Soest) kunnen instappen tot uiterlijk 21.00 uur op het
kerkplein.
Voorafgaand aan de stille tocht wonen wij om 22.30 uur de
eucharistieviering bij in de Begijnhofkapel te Amsterdam.
Celebrant in deze viering is pastoor van Klaveren
Gouda. Verwachte terugkomst in Achterveld ± 02.15 uur.
Kosten voor deelname bedragen € 25,-- per persoon.
Voor inlichtingen en aanmelden deelname bij
Peter Kok, Tel.: 033-4550874 E-mail: phkok@planet.nl
Opgave uiterlijk zondag 11 maart 2019.
Hoe eerder aangemeld, hoe groter de kans dat u een plaats heeft.
Algemene info: www.stille-omgang.nl
Voor de jongeren is er een speciale bijeenkomst.
Zie hiervoor www.sojongeren.nl
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Mattheüs Passion in de St. Martinuskerk op zondag 24
maart
Op zondag 24 maart Hoogland St. Martinuskerk 15.00 uur wordt in
de Sint Martinuskerk de De Mattheus Passion uitgevoerd.
Onderstaand meer info:
De Passion wordt uitgevoerd door:
The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands
Robert Luts - Evangelist / Henk van Heijnsbergen –Christus
Olga Zinovieva - sopraan / Jana Mamonova - sopraan
Sytse Buwalda - countertenor / Martinus Leusink – tenor
Thilo Dahlmann - bas / Jasper Schweppe – bas
Pieter Jan Leusink – dirigent
Het orkest bespeelt authentieke instrumenten uit Bachs tijd
U kunt tickets bestellen voor € 35,00 met actiecode DK77
Kijk op www.pieterjanleusink.nl (actiecode DK77) of bel hun
reserveerlijn 0900 - 8191 (45 c.pm) (prijs is exclusief € 6,00
servicekosten)

OVERLEDEN
Op 26 januari is op 83- jarige leeftijd overleden dhr. Pieter
Bernardus ( Piet) van der Voort. Hij woonde aan de Mosselkreek 20
in Amersfoort.
Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 1 februari in de Martinuskerk.
Aansluitend was de crematie in Amersfoort.
Op 29 januari is op 68- jarige leeftijd overleden mevrouw Cornelia
Angelina (Liza) Papôt. Zij woonde aan de Pastorielaan 50 in
Hoogland.
Haar uitvaart en begrafenis hebben op 4 februari plaatsgevonden
vanuit de Heilige Familiekerk in Soest.
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Opbrengsten collecten week 4 en 5
27 januari Ten behoeve van eigen kerk
3 februari Ten behoeve van eigen kerk

€219,63
€194,49

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 10 februari 2019
Jaargedachtenis:
 Richarda Hilhorst - Kuijer;
 Marjolein Jansen - van Driel.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp;
 Gerardus Hendricus Gerritsen en Alijda Christina Gerritsen Pasker;
 Gerardus Hilhorst;
 Ouders Van 't Klooster - Huurdeman;
 Annie Kok- Houdijk;
 Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;
 Voor vrienden van de familie Cheng.

Zondag 17 februari 2019
Jaargedachtenis:
 Mevr. van Straalen-Strijbos.
Misintentie
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Ouders Van den Hengel - Hilhorst en overleden familieleden;
 Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;
 Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Ton van Noorderburg;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen;
 Ouders Voskuilen - Epskamp.
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KOMENDE VIERINGEN:
week 7

week 8

Zondag 10 februari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor R.
Vonhögen;
Zang: Kinderkoor Sint Maarten;
Presentatieviering Eerst
Heilige Communie

Zondag 17 februari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Werkgroep o.l.v.
parochianen;
Zang: Parochiekoor Hoogland

Vrijdag 15 februari 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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