Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 3 2 tot en met 15 februari 2020

AGENDA
Presentatievieringen Eerste Communicantjes
zondag 2 februari
Eind januari starten de bijeenkomsten die de kinderen uit groep 4
gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie in mei. In de
vieringen van 1 en 2 februari zullen de kinderen gepresenteerd
worden, zodat iedereen weet wie de communicantjes van 2020 zijn.
Dit jaar starten er drie voorbereidingsgroepen met in totaal 48
communicantjes:
20 kinderen gaan hun eerste communie doen in de St. Martinuskerk;
zij worden op 2 februari aan de
gemeenschap gepresenteerd.
In de eerste les gaan de
kinderen nadenken met elkaar
over hun eigen naam. Die
naam maakt hen uniek, en
verbindt ze ook met andere
mensen. Doordat je een naam
hebt, kun je contact maken met
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elkaar. De naam van de kinderen is bij hun doop ook verbonden met
de Naam van God. Tijdens de presentatievieringen zullen hun
namen weer klinken in de kerk, nu om ze te verbinden met de
gemeenschap.
Komt u ook kennismaken? En we hopen dat u de kinderen een
warm welkom geeft en samen met hen onderweg gaat naar de
feestelijke dag in mei!

Seniorenochtend 7 februari
Op vrijdag 7 februari is er weer een themaochtend voor senioren.
We beginnen om 09.00 uur in de kapel, waar Tonnie en Ria voor
zullen gaan in een Gebedsviering.
In de Pastorie zal vervolgens de gelegenheid worden geboden om
te luisteren en ons te verdiepen in het schilderen van Iconen. De
heer Lucas Sturkenboom zal dit thema met ons delen, ook over de
historie en zijn grote belangstelling voor iconen en de Grieks
orthodoxe kerk.
U bent van harte welkom.

Bezield en bezielend 6e bijeenkomst: Henri
Nouwen zaterdag 8 februari
Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen
Henri Nouwen, een worsteling met God
Inleider: Barbara Zwaan, theoloog
Henri Nouwen is Nederlands meest gelezen
spirituele schrijver. Ook in het buitenland
inspireren zijn boeken vele mensen (van
vrijzinnig tot orthodox). Nouwen heeft ons een
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uitgebreide en rijke spirituele erfenis nagelaten. Hij heeft de gave
om diepe menselijke ervaringen – juist ook in het omgaan met God helder te verwoorden.
Nouwens persoonlijk leven was niet gemakkelijk. Hij is wel
getypeerd als “onrustige zoeker naar God”. Hij worstelde met zijn
geloof en roeping. Daarvan getuigen zijn levensweg en boeken.
Henri Nouwen werd geboren in 1932 te Nijkerk, volgde het
grootseminarie, werd priester en legeraalmoezenier. Studeerde
verder in psychologie en theologie. Was docent op diverse
Amerikaanse universiteiten. Woonde een half jaar in Bolivia en Peru
(in de sloppenwijken van Lima). Gaat later leven in de Arkgemeenschap, een leefgemeenschap van en met verstandelijk
gehandicapten, in Toronto. Hij overleed plotseling in 1996.
Zaterdag 8 februari: 10.30 - 12.30 uur
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Bijdrage: € 5,Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

ACTIVITEITEN
Stille Omgang 2020
De Stille Omgang 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22
maart. Het is dit jaar een bijzonder jaar; we herdenken dat 675 jaar
geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.
Op zaterdagavond 21 maart komen duizenden bedevaartgangers uit
het hele land naar Amsterdam, per touringcar, met de trein,
per fiets en zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een
nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad.
Voordat wij de omgang lopen bezoeken wij, zoals gebruikelijk, om
22.30 uur de eucharistieviering in de kapel van het Begijnhof.
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De Stille Omgang volgt
de route die de pastoor
van de Oude Kerk in
1345 liep, nadat hij
getuige was geweest van
een eucharistisch wonder
dat aan een zieke
geschiedde: het Mirakel
van Amsterdam. In de
middeleeuwen vierden
de christenen dit wonder
met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een
nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor vele stille tochten
in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van
uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid
van de duizenden gelovigen. De omgangers weten zich biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen
van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.
De gebedsintentie voor 2020 is: De luisterende mens is aanwezig
bij de ander … (ontleend aan "Liefde en luisteren" van de op 7 april
2014 in Homs vermoorde Frans van der Lugt S.J.)
De bus vertrekt op zaterdag 21 maart vanuit de St. Jozefkerk te
Achterveld en komt via Hooglanderveen aan in Hoogland. Hier kan
men tot 21.00 uur instappen bij Concordia, aan de Kerklaanzijde (dit
i.v.m. een gospelconcert in de Sint Martinuskerk).
Verwachte terugkomst in Achterveld omstreeks 02.00 uur.
U kunt zich opgeven uiterlijk donderdag 19 maart bij Peter Kok
033-4550874 of phkok@planet.nl
De kosten bedragen wederom € 25,- p.p. en kan weer na afloop à
contant in de bus worden afgerekend. Algemene info: www.stilleomgang.nl. Voor de jongeren is er een speciale bijeenkomst. Zie
hiervoor www.sojongeren.nl
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Martin Hendriksma geeft lezing rondom de
Vijfdelige TV-serie ‘De Rijn’
Op dinsdagavond 10 maart a.s. om 20.00 uur komt Martin
Hendriksma (schrijver & journalist) naar de pastorie om een lezing te
geven over zijn boek: De Rijn. Biografie van een rivier. Dit boek is in
oktober 2017 verschenen. Het is een boek waarin hij de
geschiedenis van deze rivier aan de hand van een reeks verhalen
uit de doeken doet. Sinds 4 januari is dit te zien bij omroep MAX op
NPO 2. In het reisprogramma reizen schrijver en Rijnkenner Martin
Hendriksma en presentator Huub Stapel samen langs de levensader
van Europa, de rivier de Rijn. Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen
tot aan de plek waar hij bij Hoek van Holland de Noordzee
instroomt. Op deze avond gaat Martin u meenemen naar andere
verhalen die niet te zien waren in dit TV- programma. En dat wordt
geïllustreerd met
beelden. Het zal naar
verwachting een
boeiende avond worden.
Na afloop van deze
lezing vragen we u een
vrijwillige bijdrage voor
de koffie / thee enz.
In de pauze en na afloop
is er een boekverkoop
van dit boek e.a.
Noteer deze datum in uw agenda en kom!
https://www.katholiekamersfoort.nl/martin-hendriksma-geeft-eenlezing-rondom-de-vijfdelige-serie-de-rijn/
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Hoogland goes Blackgospel.. Hoogland goes wild
Stichting Vrienden van de Martinus organiseert samen met Black
Gospel Experience op 21 maart om 20:00 uur een Black Gospel
concert in de Sint Martinuskerk in Hoogland. Hiervoor wilden ze een
gelegenheidskoor vormen onder leiding van een professionele
gospel dirigent en begeleid door een band en 3 bekende solisten.
BlackGospel Experience heeft een krachtige muzikale frontline.
Topvocalisten Joany Muskiet, Urmie Enting zingen samen met het
Hoogland goes Blackgospel koor, bestaande uit projectkoorzangers
uit Amersfoort Noord, de sterren van de hemel. DJ André Accord
maakt de show compleet met zijn MC-skills, beats en looping.
Muzikanten van de bovenste beste plank zorgen voor de
instrumentale begeleiding en dirigent Clifton Grep is de draaiende
motor achter BlackGospel Experience.
In amper twee weken tijd hebben zich meer dan 100 mensen uit
Amersfoort Noord opgegeven voor deelname aan het projectkoor
Hoogland goes Blackgospel. Inmiddels is het dan ook niet meer
mogelijk om je aan te melden voor het koor.
Er is veel belangstelling en er zijn slechts 600 kaarten beschikbaar
voor dit eenmalige evenement. Kaarten kosten 15,- en zijn vanaf
01 februari te koop bij Albert Heijn, Kraailandhof in Hoogland.
Informatie is te vinden op de volgende sites.
http://hooglandgoesblackgospel.nl/
https://vriendenvanmartinus.nl/

OVERLEDEN
Op 22 januari is op 83- jarige leeftijd overleden de heer Johannes
Adrianus (Johan) Hoogland. Hij woonde aan de Hamseweg 43 in
Hoogland.
Zijn uitvaart heeft in de Martinuskerk plaatsgevonden op 29 januari
en de bijzetting was aansluitend op ons kerkhof.
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Op 26 januari is op 95- jarige leeftijd overleden mevrouw Somah
Leonie (Zus) van Deemter Tichauer. Zij woonde Kemphaanstraat
35 in Baarn.
Haar uitvaart was zaterdag 31 januari in de Martinuskerk en hier
heeft ook de bijzetting plaatsgevonden op ons kerkhof.
Op 27 januari is op 84- jarige leeftijd overleden de heer Lambertus
(Bertus) Mathijs Brouwer. Hij woonde aan de Barchman
Wuytierslaan 55 in Amersfoort.
Zijn avondwake is zondag 2 februari om 19.30 uur in de
Martinuskerk. Op maandag 3 februari om 11.00 uur zal de uitvaart
plaatsvinden in deze kerk. Bertus zal in besloten kring later op de
dag gecremeerd worden.

COLLECTE
18 januari tot en met 2 februari

Actie Kerkbalans

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 2 februari 2020
Misintentie:
 Coba van Bekkum - Emond van de Sacramentsvereniging;
 Odile Bruggink;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Jeroen van Ophoven.
Zondag 9 februari 2020
Jaargedachtenis:
 Wim Boersen;
 Richarda Hilhorst - Kuijer;
 Marjolein Jansen - van Driel;
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Antoon Eggenkamp en Tonia Eggenkamp - van den Tweel
 Gerardus Hilhorst;
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 Annie Kok - Houdijk;
 Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst.
KOMENDE VIERINGEN:
Week 6
Zondag 2 februari om 09.30
uur
Familie Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Presentatie EHC.

week 7
Zondag 9 februari om 09.30
uur
Woord- en Communieviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor.
Week 8
Zondag 16 februari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

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

Vrijdag 21 februari om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Seniorenviering.

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 wordt verspreid op 16 februari a.s.
Daarom graag kopij uiterlijk tot de donderdag 13 februari a.s. opgeven.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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