Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 2

19 januari tot en met 1 februari 2020

MEDEDELINGEN
Mededelingen vanuit de Locatieraad en
Pastoraatsgroep
De prijs voor een kopje koffie en de kaarsen gaat omhoog.
Onze parochie zoekt voortdurend naar extra inkomsten om de
financiële problemen het hoofd te bieden. Ook onze
geloofsgemeenschap wordt gevraagd zijn steentje bij te dragen.
Als iedere kerkganger 50 eurocent betaald voor zijn kopje koffie,
dan scheelt dat al behoorlijk wat.
Daarom zal vanaf 19 januari 2020 € 0.50 gevraagd worden voor de
koffie.
Ook de bijdrage voor de kaarsen voor de Mariakapel gaat omhoog.
De prijs wordt gelijk aan de prijs die ook in veel andere kerken wordt
gevraagd, namelijk € 0,50. Met deze bijdrage steunt u onze
geloofsgemeenschap en onze hele parochie.
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AGENDA
H. Vormsel in de H. Kruiskerk zondag
19 januari
Op 19 januari zullen 15 jonge mensen in de Heilige Kruiskerk het
H. Vormsel ontvangen van Mgr. T.C.M. Hoogenboom.
Het zijn: Alicia Catania, Amy Duijvesteijn, Elin Timmerman, Isabelle
Groenewegen, Jasper Scholten, Jhelane Marie, Kai Swiebel, Laurie
de Ruiter, Maurits Duijvestijn, Milan Meulman, Pepijn Wegman,
Sofia de Lange, Stephanie Shaba, Swen Prinsen, Vicky van den
Hengel.
In de feestelijke viering zingen de koren 2Gether en Gospelkidz. We
nodigen u van harte uit om mee te komen vieren.
De viering in de Heilige Kruiskerk is deze zondag om 11.00 uur.
Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding, Edith Vos

Betrokken theologiseren zondag 19 januari
Zondagmiddag 19 januari begint in Het Brandpunt de serie
‘Betrokken theologiseren’, die Geurt Roffel samen met Dineke
Havinga heeft opgezet. Elke maand komt een Amersfoortse
theoloog langs om met ons een thema te bespreken waar hij zowel
persoonlijk bij is betrokken als door studie. De eerste keer is dat Cor
Arends, geestelijk verzorger in een GGZ-instelling en gepromoveerd
op religieuze vragen die kunnen voortkomen uit een psychose. De
middagen duren van 16u tot 17.15u., vinden plaats in de kerkruimte,
en eindigen met een hapje en een drankje. Meer
informatie: https://www.zindex033.nl/eventer/betrokkentheologiseren-met-cor-arends/
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Oecumenische maaltijd en vesper zaterdag 25
januari in de Heilige Kruiskerk
Januari is de maand waarin kerken overal in de wereld
samenkomen om te bidden en vieren dat we weer één mogen
worden met elkaar. Dat vraagt om visioenen en hoop, maar ook om
slagkracht, uithoudingsvermogen en geduld. Het verlangen om
samen te gaan is er van alle kanten, maar obstakels zijn er ook. Wat
heb je nou eigenlijk nodig? Tijdens het eten is er alle ruimte om daar
met elkaar over te praten. Na de maaltijd is er een korte
vesperviering in de kerk, waar een gelegenheidskoor onder leiding
van Berend Borger zingt. Voorgangers zijn verder dominee Rein van
der Zwan en pastoraal werker Josephine van Pampus.
De maaltijd begint om 18.00 uur, vanaf 17.30 uur is de
ontmoetingsruimte open. Wil je wel mee vieren maar heb je geen
tijd om mee te eten? De viering begint om 19.00uur.
Voor de maaltijd graag opgeven bij jvanpampus@casema.nl of bij
het secretariaat van de H Kruiskerk, telefoon 033-4721489

Woord en Communieviering op 26 januari
Er staan veel kleurige bloemen op de altaartafel. De lezingen nemen
ons mee naar de tijd dat Jezus begon aan zijn openbaarleven en
mensen zocht die hem konden helpen om God zichtbaar te maken.
De eerste Christengemeente dreigt uit elkaar te vallen. Het thema is
‘Gods licht verbindt ons’. Het Parochiekoor Hoogland gaat voor ons
zingen.
We verwelkomen u graag.
Tot dan.
Marijke van der Meulen en Ank Ursem
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Leesgroep St. Martinus donderdag 30 januari
Al meer dan 25 jaar is binnen de
geloofsgemeenschap St. Martinus onze
leesgroep actief. We lezen veelal boeken
van bekende hedendaagse theologen,
zoals Grün, Lenaers, Küng, Jäger e.a.
Naar aanleiding van het gezamenlijk lezen
ontstaan levendige gesprekken over onze
eigen geloofsbeleving. Donderdagmiddag
30 januari starten we met een nieuw boek:
Hopeloos Hoopvol van de schrijver J.D.
Caputo. Heeft U belangstelling om mee te
lezen? Neem dan contact op met Ank of
Peter Ursem; ursemanika@yahoo.com of ursempjf@yahoo.com ,
tel. 033-4807266.

Uitnodiging voor de bevestiging en intrede van
Ds. Martin Snaterse, zondag 2 februari
De wijkkerkenraad van
Protestantse gemeente De
Inham nodigt u van harte uit tot
het bijwonen van de bevestiging
en intrede van
Ds. Martin Snaterse
die als predikant aan onze
gemeente zal worden verbonden.
Deze eredienst vindt plaats op:
zondag 2 februari 2020
14.00 uur in de St. Martinus te
Hoogland
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Na de dienst is er in De Inham – onder genot van een hapje en een
drankje – gelegenheid om Martin en zijn vrouw Tineke te feliciteren
en een goede toekomst in Hoogland te wensen.
Namens de wijkkerkenraad
Aad Oomens voorzitter
Jitske Laks scriba
Ook kinderen zijn van harte welkom, er is een kindernevendienst en
voor de allerkleinsten is er oppas. intredeviering@inham.net

ACTIVITEITEN
De hulpboom
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werden
de mensen uitgenodigd om twee vragen te
beantwoorden. De twee vragen waren:
Wat kan de Martinus
geloofsgemeenschap voor u
betekenen?Wat kunt u voor de Martinus
geloofsgemeenschap of de parochie
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
betekenen?
Iedereen kon zijn/haar wens en hulp aan
de Martinus geloofsgemeenschap kenbaar
maken door deze op te schrijven op een
“onbeschreven” blad, die daarna in de
hulpboom kon worden opgehangen.
De boom is nog wat kaal. Gelukkig zijn er
al wat blaadjes zichtbaar. En hopelijk zijn er nog blaadjes in knop en
worden deze gedurende het nieuwe jaar zichtbaar.
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De hulpboom zal de komende tijd achter in de
kerk staan. Daarbij staat een mandje met
blaadjes voor nieuwe wensen en aanbiedingen
van hulp.
Ik wil u van harte aanmoedigen om zo’n
blaadje te pakken en uw wens of hulp op te
schrijven.
Er zijn er genoeg. Dat het een mooie boom,
vol in blad, mag worden!
Natuurlijk mag u ons ook persoonlijk
aanspreken na de viering bij het nuttigen van
een kopje koffie of op ieder ander
(ontmoetings)moment.
Alvast bedankt! De Locatieraad en Pastoraatsgroep

OVERLEDEN
Op 4 januari is op 94- jarige leeftijd overleden dhr. Wilhelmus de
Ridder. Hij woonde aan de Braendaanstraat 4 in Amersfoort.
Zijn uitvaart was 10 januari in onze kerk en de crematie heeft daarna
in Leusden op Rusthof plaatsgevonden.
Op 10 januari is op 83- jarige leeftijd overleden dhr. Antonius
Adrianus Hilhorst. Hij woonde aan de Kazematten nr. 8 in
Amersfoort. Zijn uitvaart was donderdag 16 januari om 11.00 uur in
de Martinuskerk. Hierna heeft de begrafenis op ons kerkhof
plaatsgevonden.

EXTRA DEURCOLLECTE
18 januari tot en met 2 februari
19 januari

Actie Kerkbalans
De Raad van Kerken
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Opbrengsten collecten week 1 en 2:
31 december Oecumenische oud jaar viering
t.b.v. vluchtelingen
5 januari
Ten behoeve van eigen kerk
11 januari
Tijdens Verdiepen en vieren,
voor eigen kerk

€ 273,80
€ 277,93
€

61,75

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 19 januari 2020
Jaargedachtenis:
 Hendrikus Everardus van Hamersveld;
 Lies Kok - Abelen;
 Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg).
Misintentie:
 Odile Bruggink;
 Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella
Eggenkamp - van den Tweel:
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van
de Grootevheen.
Zondag 26 januari 2020
Jaargedachtenis:
 Simon van de Grootevheen en Bertha van de Grootevheen Roest;
 Truus van den Hoven - Voorburg;.
Misintentie:
 Odile Bruggink;
 Opa, oma, papa en mama Cheng;
 Cecilia van Dijk - van Dijk;
 Jan Emond;
 Ben van de Grootevheen;
 Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
 Antoon van den Hoven;
 Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk.
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KOMENDE VIERINGEN:
Week 4
Zondag 19 januari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Sint Martinuskoor.

week 6
Zondag 2 februari om 09.30
uur
Familie Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Jeugdkoor Sint Maarten;
Presentatie EHC.

Week 5
Vrijdag 7 februari om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Seniorenviering.

Zondag 26 januari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorgangers: Marijke van der
Meulen en Ank Ursem;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Zaterdag 8 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 volgende Martinusbericht komt uit op 2 februari a.s. Daarom graag kopij
uiterlijk tot donderdag 30 januari 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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