Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 4

16 tot en met 29 februari 2020

MEDEDELINGEN
Bericht van de Pastoraatsgroep en de
Locatieraad
Zoals u weet, is het bestuur van de parochie OLVA voornemens de
Heilige Kruiskerk op termijn te gaan sluiten en op zoek te gaan naar
een nieuw Eucharistisch Centrum binnen de parochie.
De Sint Martinus komt, evenals een aantal andere kerken in onze
parochie, in aanmerking om gekozen te worden tot nieuw
Eucharistisch Centrum van OLVA.
Hiervoor gaat het bestuur van OLVA met een aantal
vertegenwoordigers van deze kerken in gesprek.
Vóórdat dit gesprek plaatsvindt, willen de Pastoraatsgoep en
Locatieraad van onze parochianen horen wat uw beeld is als de Sint
Martinus het Eucharistisch Centrum van de parochie zou gaan
worden.
De afgelopen week is daarom een mail gestuurd naar de
contactpersonen van álle (werk)groepen/koren met een 4-tal vragen.
We verzoeken jullie deze vragen in de eigen werkgroep te
bespreken en te beantwoorden.
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Daarna nodigen we deze contactpersonen van de
(werk)groepen/koren uit om de antwoorden op deze vragen te
bespreken en toe te lichten.
Hiervoor organiseren we dinsdag 3 maart om 20.00 uur een
bijeenkomst in De Pastorie.
Deze avond zal gefaciliteerd worden door Ans Kruisselbrink en
Saskia Meeuwessen van de Pastoraatsgroep.
Mocht u geen lid zijn van een werkgroep en óók uw stem willen laten
horen, neem dan contact op met:
ans@kruisselbrink.eu of Saskia@meeuwessen.com
Dan sturen we u de vragen toe. Graag ontvangen we de antwoorden
schriftelijk vóór dinsdag 3 maart a.s.
Namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad, Ans KruisselbrinkBorgonjen, M: 06-16521293

Ons lieve ....
Onlangs ben ik naar Amsterdam gegaan naar de museum Ons
Lieve Heer op solder. “Een verborgen schat op zolder.” Een heel
indrukwekkende museum. Elke eerste zondag van maand wordt
traditie getrouw nog een H. Mis de gelezen.
De tweede zondag van januari was ik in de Heilig Kruiskerk met
aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
Ik was verheugd te zien hoe hier de eucharistie wordt gevierd. De
gastvrijheid bij binnenkomst. De verscheidenheid aan kerkgangers.
Een Heilige Mis met misdienaars, een parochiekoor. De banier met
het jaar van de Eucharistie was voor iedereen zichtbaar.
Na afloop van de viering gingen veel kerkgangers nog naar de
dagkapel. Zelf vond ik mij geroepen om ook even langs de dagkapel
te gaan. Daar stond een bijzonder mooi Mariabeeld (ik dacht Maria
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van Banneux) waar veel bij gebeden werd. Er branden veel
devotiekaarsen, wat mooi!
Toen dacht ik even terug aan onze Sint Martinuskerk, waar zijn onze
misdienaars gebleven. Waarom staat onze Maria niet meer in de
dagkapel (na de restauratie is het beeld niet meer teruggekomen).
Wat we nu wel in de Martinuskerk hebben is Onze Lieve Maria op
Zolder! Kunnen we daar ook devotiekaarsjes aansteken en bidden
tot Maria?
Tijdens de gezellige receptie sprak ik meerdere Hooglanders. Zij
vroegen zie ook af waarom het beeld niet terug is geplaatst.
Vandaar deze oproep:
Kunnen we onze Maria niet van de zolder halen. Wie steunt mij.
Geschreven door een kerkganger van de Sint Martinuskerk

AGENDA
Bouwen aan verbinding zondag 23 februari
Tijdens de woord- en communieviering o.l.v. parochianen van
zondag 23 februari besteden
we aandacht aan het thema:
‘Wij bouwen aan verbinding’.
Wij nodigen u uit om iemand
mee te vragen samen te komen
vieren. En voor de mensen die
via de kerkomroep naar ons
luisteren iemand bij u thuis uit
te nodigen.
Heeft u een buurman,
buurvrouw, familielid, verre
vriend of vriendin, kent u
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iemand uit een van de andere parochies, dan zou het erg fijn zijn om
hen ook te mogen verwelkomen tijdens de viering.
Inspiratiebron voor dit initiatief komt uit Matteüs 5, 38-48.
Wees welkom in de Sint Martinuskerk zondag 23 februari 9.30 uur.
Yvonne Rooijakkers (yat.smits@live.nl)
Bea van de Hoef (beahoef@hotmail.com)

Parochiereis Armenië in september; extra
Informatiemiddag dinsdag 25 februari
In de tweede week van september organiseren wij vanuit de
parochie een boeiende reis naar het oudste christelijke land van de
wereld: Armenië. De sporen van het eeuwenoude christendom zijn
nog overal aanwezig in kloosters en kerken, in kunst en cultuur.
Specifieke elementen zoals natuurlijk de berg Ararat, de Khatchkars,
de kunst en muziek, het eigen alfabet en de indrukwekkende natuur
maken Armenië tot een bijzonder land. De bevolking is uitermate
gastvrij en veerkrachtig, en op de reis schuiven we diverse keren bij
hen voor een heerlijke lunch.
De reis naar Armenië is van 7 t/m 16 september 2020. Het
programma is samengesteld in overleg met reisorganisatie Drietour,
die ook zorg draagt voor de
uitvoering van de reis. De
reisleiding is in handen van
Edith Vos en Josephine van
Pampus. Kosten van de reis:
€ 1.465,- bij 25 deelnemers.
Geïnteresseerd?
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Dinsdagmiddag 25 februari van 16.00 – 17.15 uur organiseren we
nog een extra informatiemiddag over deze reis. Op deze middag
vertellen we kort over het programma, geven praktische informatie
en is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Wie weet is deze
reis iets voor u of jou!
Plaats: de pastorie van de Martinuskerk in Hoogland, Kerklaan 22
In verband met de voorbereiding is het handig om te weten wie er
komt. Graag opgeven bij Edith Vos, via het mailadres
edithvos@kpnmail.nl
Josephine van Pampus en Edith Vos

Vrijdag 28 februari Film rond het jaarthema–
Mar adentro (The Sea Inside)
De tweede film rond het thema DIT IS MIJN LICHAAM gaat over
Ramón, die al dertig jaar verlamd in bed ligt, en verzorgd wordt door
zijn familie. Zijn slaapkamerraam is zijn enige raam naar de wereld.
Hij kijkt uit over de zee waar hij tijdens zijn jeugd een vreselijk
ongeluk kreeg. Sindsdien is zijn enige
doel zijn leven op een waardige manier
te beëindigen. Zijn wereld wordt op de
kop gezet door twee vrouwen: de
advocate die hem hierbij wil helpen en
een vrouw uit het dorp die hem probeert
te overtuigen dat het leven altijd de
moeite waard blijft. Beide vrouwen
beginnen door het contact met Ramón
vraagtekens te zetten bij hun eigen
principes.
Deze Spaanse, op een waargebeurde
geschiedenis gebaseerde, film uit 2004
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kreeg een Oscar voor Beste niet Engelstalige film.
Datum: 28 februari 19.30 uur op de St.Martinuspastorie; De film
wordt gevolgd door een nagesprek. Richtprijs vrijwillige bijdrage voor
koffie en drankje: € 3,00
Aanmelden noodzakelijk via jvanpampus@casema.nl

ACTIVITEITEN

Expositie in de Pastorie van de
Sint-Martinuskerk in Hoogland
Van maandag 3 februari tot maandag 6 april 2020 exposeren de
zussen Annet en Catharine Meijerink hun werk in de Pastorie van de
St.Martinuskerk in Hoogland. Annet exposeert haar objecten van
klei en Catharine haar bloemenschilderijen.
Annet
is
ontwerper,
interieurarchitect
en
pedagogisch medewerker. Zij is
begonnen met model boetseren
en heeft vervolgens het draaien
en bakken van potten en
schalen opgepakt. Ook maakt
zij handvormen, zoals doosjes,
schalen, bollen en lantaarns.
Het vorm geven aan klei, is
werken met je handen. Het
geeft haar een basaal gevoel en
dat is boeiend en uitdagend.
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Catharine is geïnspireerd
door de slogan: "zeg het
met bloemen." Bloemen
worden geroemd, vereerd
in
dichtvorm
en
gekoesterd.
Zij
wordt
vrolijk van een geurig
boeket op tafel of als
cadeau. De bloem is voor
haar
dan
ook
ware
beeldkunst. Bloemen zijn in veel vormen, kleuren en geuren neer te
zetten en dat is precies wat zij doet. Zij heeft dan ook van haar
passie haar hobby gemaakt.
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.
Wilt u een ontmoeting met de kunstenaar ter plaatse dan kunt u een
afspraak maken.
Contactinformatie:
Catharine Meijerink
cameijerink@online.nl
Annet Meijerink
am.meijerink17@gmail.com

Wie wil meedenken over musical Kaïn?
Vanaf de zomervakantie 2020 gaan we vanuit De Inham, St.
Martinus, De Herberg, Het Brandpunt, St. Jozef en De Veenkerk
aan de slag met musical Kaïn. Dat wordt een musical van én
voor kerkelijk Amersfoort-Noord en Hoogland. Er is een
productieteam voor deze musical aan de slag, maar wie wil er
een avond met meedenken? Daarvoor is deze oproep!
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Hoever staat het met de musical?
Het kernproductieteam (Marit Kox - regie, Thilly Tomassen koordirectie, Frank de Haan - financiën, Sjouk Wolters ondersteuning en Ferdinand Contant - productieleider) heeft
inmiddels de contouren voor de musical in concept gereed. We
zouden het mooi vinden als er mensen zijn die vanuit interesse en/
of kennis hierover verder met ons willen meedenken.
Hoe gaat het meedenken eruit zien?
Op woensdagavond 19 februari is er in Het Brandpunt vanaf 20.00
uur een meedenk-avond. We hebben dan vier tafels, waar je bij kunt
aanschuiven om mee te praten over:
1. regie en toneelbeelden;
2. kleding en rekwisieten;
3. decor en techniek;
4. activiteiten tijdens het musicalproces (in kerken, maar bijv. ook
eten en drinken).
Je krijgt per onderwerp te horen wat de gedachten zijn en
bespreken dan samen wat er wordt ingebracht. Het is maar één
avond, maar helpt ons als productieteam weer verder op weg.
Interesse om mee te doen?
Leuk! Laat het ons dan even weten
door z.s.m. te mailen naar Sjouk
(swoltersfair@gmail.com) wie je
bent en over welk(e)
onderwerp(en) je wilt meedenken.
Dan kunnen we daar goed op
inspelen. We hopen op
enthousiaste meedenkers!
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En hoe gaat het dan verder?
De ideeën en suggesties zullen we verder bespreken en waar dat
past een plek in de musical geven. Daarna gaan we de aanpak
bespreken met de schrijvers van de musical (Gerard van Midden en
Geurt Roffel). In mei organiseren we dan een avond, waarop we de
musical echt presenteren. Vanaf dan is ook inschrijven voor
deelname mogelijk. Maar nu dus eerst meedenkers-voor-een-avond
gevraagd!
Namens het productieteam, Ferdinand Contant

Zindex033.nl
Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd.

OVERLEDEN
Op 6 februari is op 94 - jarige leeftijd overleden mevrouw Agnes
Wilhelmina Schoonderbeek - van den Heuvel. Zij woonde in het
Pieters Bloklandhuis in Vathorst. Haar uitvaart en crematie hebben
plaatsgevonden op woensdag 12 februari.
Op 7 februari is op 87- jarige leeftijd overleden mevrouw Maria
Geertruida Josephine Krijnen - Kormelink. Zij woonde Breeland 19 in
Hoogland. Haar uitvaart en bijzetting hebben in onze kerk en op de
Langenoord plaatsgevonden op donderdag 13 februari.
Op woensdag 12 februari is op 91 - jarige leeftijd overleden
mevrouw Wilhelmina Geertruida ( Mina ) Roest- de Ridder. Zij
woonde op de Paladijnenweg 275 in Amersfoort.
Haar uitvaart zal plaatsvinden op maandag 17 februari om 11.00 uur
in de Martinuskerk. Aansluitend is de begrafenis op de Langenoord.

EXTRA COLLECTE
26 februari tot en met 12 april

Bisschoppelijke Vastenactie
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IN MEMORIAM
Johan Hoogland, weduwnaar van Ans Hoogland - van
Loen
Johan is geboren op 23 december
1936, op de Hamseweg 43 te
Hoogland, als jongste kind van Cor
Hoogland en Sophia Kraan. Johan
ging na de opleiding aan de
Ambachtschool werken als monteur.
Als 18- jarige kocht hij de grond van
gemeente waarop het Davidshof
stond, zodat zijn ouders niet tot een
verhuizing zouden kunnen worden
gedwongen. Sinds 1956 stapte Johan
in het Transportbedrijf opgericht door
zijn vader in 1928, mede om als
monteur de vrachtwagens aan het lopen te houden.
Op 14 juli 1962 trouwden Ans en Johan; zij gingen wonen op de
Hamseweg 64a te Hoogland. Op 15 april 1964 wordt dochter Sandra
geboren. Zoon Cees volgt al snel op 12 april 1965. Op 19 april
overlijdt hij plotseling aan een hersenbloeding. Dit verlies heeft een
enorme impact op het gezin. Op 5 juni 1966 wordt dochter Esther
geboren en op 17 maart 1969 zoon Louis.
Johan en Ans wilden graag een eigen woning bouwen op
Hamseweg 43. Doordat het Davidshof echter op de monumentenlijst
geplaatst was, heeft Johan een 7 jaar durende strijd gevoerd, tot
een beroep op de Kroon aan toe, om het oude huis te mogen
slopen. Zoals Johan in heel veel dingen waarde zag, heeft hij stenen
uit het oude huis gebruikt in het nieuwe huis. Zijn broer Martien was
bij deze bouw, evenals bij de bouw van de garages van het bedrijf,
nauw betrokken.
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Johan was een man van techniek en dingen maken. Zo kocht hij
jonge luxe wagens en vrachtwagens met schade, die hij
eigenhandig opknapte en ze niet meer van nieuw te onderscheiden
waren.
Samen met jeugdvriend Arie Brundel was hij lid van de AMAC,
waarbij zij samen succesvol puzzelritten reden (getuige de
prijzenkast in Johans motorhome) en uitzette, met voor hen
typerende vallen. Tevens waren zij een marshallteam bij rally's.
Later kwam daar het startplateau erbij. Ook weer eigenhandig
gemaakt en afgestemd op het vervoer per vrachtwagen. Heel wat
plaatsen zijn bezocht, avonturen meegemaakt en vooral heel veel
plezier beleefd.
Johan was een drijvende kracht achter het bouwen van
carnavalswagens met de Hamseweg-groep. De garage diende als
bouwplaats voor grote bouwwerken. De bouwwerken werden in
delen gemaakt om een heftruck heen ( zodat je geen voertuig meer
zag) die op de dag zelf met vrachtwagen met kraan in elkaar werden
gezet. Kenmerkend voor deze periodes was hard werken op de
zaterdagen, een biertje na afloop en vooral veel lachen met elkaar.
In 1997 verhuisde het transportbedrijf van de Hamseweg naar de
Kosmonaut op industrieterrein Calveen. Sinds 1991 was ook Ans al
betrokken bij het bedrijf en was dit een belangrijke stap voor hun
samen.
Toen Johan wat meer afstand kon nemen van het bedrijf, kwam er
eindelijk ruimte om zich te richten op iets wat hij met hart en ziel
deed: het restaureren van oude motoren. Met engelengeduld en
liefde voor de techniek heeft hij een collectie rijdende oldtimers
opgebouwd. Zijn laatste rit, was de Vathorstrally op 1 september
2019, met het zijspan.
Na het overlijden van zijn vrouw Ans, op 17 oktober 2013, heeft
Johan vanuit zijn drang tot zelfredzaamheid zijn zelfstandigheid
gepakt. Al snel kwam, via een motor, Riet van der Heiden op zijn
pad. Zij is hem tot troost geweest en een stimulerende factor tot
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ondernemen. Samen fietsen (altijd meer Johans ding dan lopen),
naar het huisje in Lemmer, naar beurzen en musea, ritjes met het
zijspan. Een grote wens van Johan, een keer naar familie Kraan in
Canada, heeft hij samen met haar kunnen vervullen.
Na een jaar met gezondheidsproblemen en een galblaasoperatie in
april 2019 kwam in plaats van herstel, de onverwachte diagnose:
ongeneeslijke alvleesklierkanker en de enorme teleurstelling dat
chemokuur geen optie bleek. Gesteld voor een bijna onmogelijke
keus, had Johan moedig besloten om geen zware operatie te
ondergaan, maar te gaan voor zoveel mogelijk kwaliteit van leven.
Het traag verlopende ziekteproces heeft gemaakt dat we op 23
december zijn 83e verjaardag hebben kunnen vieren, volop in het
middelpunt van de familie. Mede dankzij Riet en haar wil om zoveel
mogelijk bij hem te zijn en voor hem te zorgen, is Johan op 22
januari 2020 in alle rust thuis heengegaan.
Lieve Johan, dank voor alles. Wij missen je!

Bertus Brouwer
Bertus Brouwer is geboren 27
mei 1935 in Hoogland op de Bik
als oudste zoon van Willem
Brouwer en Jans Brouwer-van
Weerhorst.
Na de lagere school ging hij
naar het seminarie. Bertus wilde
graag priester worden. Dat
heeft hij niet afgemaakt. Zijn
carrière is hij begonnen als
personeelsfunctionaris bij defensie in een kazerne te Soesterberg.
Na een aantal jaren kreeg hij een nieuwe functie bij het Katholiek
Militair vormingscentrum: De Vlasakkers.
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Het enthousiasme voor dit werk in het vormingscentrum met
jongeren, maakte dat hij zelf vrijwillig zieken opzocht. Mensen
helpen heeft hem altijd aangetrokken. Ook voor de daklozen heeft
hij jarenlang gekookt. Deze kookkunsten kwamen hem later ook
goed van pas, toen zijn moeder niet meer leefde.
Die zorg voor anderen trok in 1974 de aandacht van Pater Van
Dorst. Pater Van Dorst was één van de Salesianen van Don Bosco
die in de pastorie van Hoogland woonde. Daarvoor kwam Bertus
nooit in de St. Martinus kerk. Hij vond de pastores in de St. Martinus
te behoudend. Hij ging in Amersfoort naar de kerk. De moderne
paters spraken hem meer aan.
Zijn eerste taak die hij vervulde binnen de geloofsgemeenschap St.
Martinus was coördinator in de werkgroep liturgie en de
e
verwelkomingsgroep. Tot zijn 80 verjaardag heeft hij zich sterk
gemaakt voor de vele vrijwilligerstaken binnen de St. Martinus,
waaronder de Mariavieringen, avondwake ‘s en de kerkradio.
Vrijwilligerswerk is voor Bertus altijd een mooie en waardevolle
invulling van zijn leven geweest.
De laatste 2,5 jaar heeft hij bij Boldershof en Mgr. Blom gewoond.
Met name bij Mgr. Blom heeft hij nog erg genoten van zijn fijne en
mooie woonplek. Een woonplek naast het vormingscentrum waar
ooit zijn carrière begon.
27 januari 2020 is Bertus tevreden en dankbaar heengegaan.

Opbrengsten collecten week 3,4,5,6
19 januari Ten behoeve van eigen geloofsgemeenschap € 320,00
19 januari Deurcollecte 112,41 euro
26 januari Ten behoeve van eigen geloofsgemeenschap € 252,80
2 februari Ten behoeve van eigen geloofsgemeenschap € 250,70
8 en 9 februari Tbv eigen geloofsgemeenschap
€233,32
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GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 16 februari 2020
Jaargedachtenis:
 Mw. Van Straalen-Strijbos.
Misintentie:
 Familie Van de Fijnegeer;
 Joke Giesen;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Ouders Van den Hengel - Hilhorst en overleden familieleden;
 Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Ton van Noordenburg;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van
de Grootevheen
 Uit dankbaarheid voor het slagen van een operatie en dat ik weer
heerlijk in mijn eigen huis mag wonen.
Zondag 23 februari 2020
Jaargedachtenis:
 Ouders Van de Grootevheen - De Groot.
Misintentie:
 Vrienden van familie Cheng
 Cecilia van Dijk - Van Dijk;
 Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella
Eggenkamp - Van den Tweel:
 Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;
 Annie Kok - Houdijk;
 Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
 Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon
Smink.
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KOMENDE VIERINGEN:
week 8

week

Zondag 16 februari om 09.30
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Zondag 1 maart om 09.30 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Sint Martinuskoor;
1e zondag 40-dagentijd.

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

Vrijdag 6 maart om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Seniorenviering.

Week
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Zondag 23 februari om 09.30
uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Bea van de Hoef en
Yvonne Rooijakkers;
Zang: Parochiekoor Hoogland
Woensdag 26 februari om
19.00 uur in de Heilige Kruis
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses
en Diaken F. Sieraal;
Zang: Lief en Leed Koor Heilige
Kruis.
Aswoensdag

15

10

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 de zondag 1 maart.
Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 27 februari vóór
17:00 opgeven.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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