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1 tot en met 14 maart 2020

AGENDA
Veertigdagentijd en Vastenaktie in de
St. Martinuskerk
De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer,
bezinning en gebed. Aan de hand het thema: “Werken aan je
toekomst” wil de M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groep
met een thematafel achter in de kerk de Veertigdagentijd en
Vastenaktie zichtbaar maken voor de geloofsgemeenschap.
De VASTENACTIECAMPAGNE 2020 staat in het teken van
beroepsonderwijs en ondernemerschap in landen als
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Met een gedegen opleiding
zijn mensen beter in staat een inkomen te verdienen en in hun eigen
onderhoud te voorzien.
Iedere week is er na de viering een deurcollecte en er hangt een
“thermometer” in de kerk om te kijken of een streefbedrag van
€ 1000,- (of meer) kunnen bereiken voor boeken, leermiddelen,
leerplekken enz.
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SOBERE MAALTIJD
Op donderdag 26 maart is om 18.00 uur in ‘De Pastorie’ van de St.
Martinus, Kerklaan 22 de sobere maaltijd die in het teken staat van
het thema “Werken aan je toekomst”. Petra Jansen van
Vastenaktie Nederland zal ons uitleggen waarom haar organisatie
gekozen heeft voor deze projecten. U kunt zich aanmelden bij Ans
Bruins ansbruins54@gmail.com of uw naam noteren op de lijst die
op de thematafel achter in de kerk ligt. De meeropbrengst van de
avond is bestemd voor de Vastenactieprojecten.
VRIJDAGOCHTENDWANDELING
Wandelen is een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan
maar ook om meditatieve momenten te delen. Ook dit jaar gaan wij
in de Veertigdagentijd weer een klein uurtje wandelen en wel op alle
vrijdagochtenden van 28 februari tot en met Goede Vrijdag 10 april
2020. Steeds om 9 uur beginnen we met een kort meditatief
moment in De Inham, Hamseweg 40.

Seniorenochtend 6 maart 2020
Op vrijdagochtend 6 maart aan het begin van de Vastentijd komen
de senioren weer bij elkaar voor ontmoeting en een goed gesprek.
Om 9.00 uur zal Pastoor Skiba in de kapel voorgaan in de H.
Eucharistieviering.
Aansluitend vervolgen we de ochtend in de Pastorie, waar de
gastvrouw de koffie en thee zal verzorgen.
In 2020 is het Vastenaktiethema "Werken aan je toekomst" .
Hierover zullen we in gesprek gaan.
U bent van harte welkom.
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Evensongs in de Sint-Joriskerk 7 maart
Vocaal ensemble Voxtet aanvang 17:00 uur

Martin Hendriksma geeft lezing rondom de
Vijfdelige TV-serie ‘De Rijn’ in de Pastorie
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. Sinds 4
januari was 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. 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!

Boekenmarkt inloophuis De Ontmoeting
14 maart
Zaterdag 14 maart organiseert inloophuis “De Ontmoeting” weer een
boekenmarkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Dit keer is er extra
aandacht besteed aan muziekboeken. De boeken staan verder
gesorteerd in tien genres en per genre is er veel keuze. U vindt o.a.
literaire romans, streekromans en een gevarieerd aanbod thrillers en
detectives. Kinderboeken, met name kijk- en voorleesboekjes
behoren ook tot het assortiment. Alle boeken zijn laag geprijsd. Met
uw aankoop – u vindt vast iets van uw gading - steunt u de
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activiteiten van het inloophuis. U bent van harte welkom in
inloophuis “De Ontmoeting” aan De Bekroning 2, vlakbij
winkelcentrum Emiclaer.

Hoogland goes Blackgospel.. Hoogland goes wild
21 maart
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.
Het belooft een unieke en energie gevende experience te worden.
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/

Stille Omgang 2020
De Stille Omgang 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22
maart.
Op zaterdagavond 21 maart komen duizenden bedevaartgangers uit
het hele land naar Amsterdam, 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.
Uniek aan deze tocht zijn de
stilte, het ontbreken van uiterlijk
vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de
duizenden gelovigen.
De gebedsintentie voor 2020
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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 0334550874 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

ACTIVITEITEN
Veel bijzondere activiteiten op 5 mei in
Hoogland
Het Oranjecomité Hoogland organiseert op dinsdag 5 mei 75 jaar
vrijheid tijdens het Bevrijdingsfeest Hoogland. In de Kerklaan zijn die
dag verschillende attracties, kinderspelen en muziekoptredens.
Onze geloofsgemeenschap is hier nauw bij betrokken en doen op
een aantal onderdelen mee.
Bevrijdingsvuur estafette WageningenHoogland
In de nacht van 4 op 5 mei legt een aantal
hardlopers in estafettevorm een afstand van 41 km af met het
bevrijdingsvuur. Onthulling gedenkplaatje Canadezen
Op begraafplaats De Langenoord bij de Sint-Martinuskerk wordt een
speciaal gedenkplaatje onthuld door de burgemeester met de
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namen van vijf Canadese bevrijders die zijn omgekomen in
Hoogland.
Bevrijdingsmaaltijd en bevrijdingsconcert
Het Bevrijdingsfeest Hoogland start op dinsdag 5 mei met een
Bevrijdingsmaaltijd bij de Sint-Martinuskerk met muziek en een
voordracht door Henk van Middelaar over de bevrijding. Sint Caecilia
verzorgt daarna een Bevrijdingsconcert in de tuin van de SintMartinuskerk.
Bevrijdingsfeest Kerklaan
Er zijn spannende attracties bij de Sint-Martinuskerk. De
scoutingverenigingen organiseren kinderspelen Verder zijn
verschillende militaire voertuigen te bekijken en is een ritje in een
van de voertuigen mogelijk. Ook kun je genieten van de
muziekoptredens van Big Band On The Move met The Dutch
Andrews Sisters en van de coverband The Rivals.
Tentoonstellingen Sint-Martinuskerk
Leerlingen uit groep 7 en 8 van zes basisscholen uit Hoogland
maken een kunstwerk waarin zij vrijheid verbeelden. Per school
worden vijf kunstwerken tentoongesteld in de expositieruimte in de
Sint-Martinuskerk. Je kunt de kunsttentoonstelling bezoeken van 13
april t/m 11 mei 2020.
Verder worden in de Sint-Martinuskerk acht getuigenissen van
oorlogsverhalen uit Hoogland en Hooglanderveen op beeldscherm
vertoond en zijn verschillende bevrijdingsfoto’s uit Hoogland te zien.
Zie verdere info

https://www.katholiekamersfoort.nl/bevrijdingsfeest-hoogland-in-hetteken-van-75-jaar-vrijheid/
OVERLEDEN
Op 22 februari is op 92- jarige leeftijd overleden dhr. Jacobus
Antonius Botterblom (Job). Hij woonde aan de Lodijk 4 in
Bunschoten. Zijn uitvaart is zaterdag 29 februari om 11.00 uur in de
Martinuskerk. Aansluitend is de begrafenis op de Langenoord.
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Op 22 februari is op 83- jarige leeftijd overleden mevrouw Louise
Maria (Wies) Dekkers- Paijens. Zij woonde aan de Engweg 83 in
Hoogland. Haar uitvaart is vrijdag 28 februari om 11.00 uur in de
Martinuskerk. Aansluitend zal de begrafenis op ons kerkhof
plaatsvinden.

EXTRA DEURCOLLECTE
26 februari tot en met 12 april

Bisschoppelijke Vastenactie

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 1 maart 2020
Jaargedachtenis:
 Karel Kok;
 Gerda Wilhelmina Snijders - Heijmen;
 Familie A. van de Wetering - Voorburg.
Misintentie:
 Dhr. en Mevr. Groen - Van den Tweel;
 Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard;
 Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders
Van der Linden en Jola;
 Jeroen van Ophoven.
Zondag 8 maart 2020
Jaargedachtenis:
 Geurt Botterblom en Gijs Smink;
 Ouders Van 't Klooster - Huurdeman;
 Gerard en Erwin Kok;
 Henk van Middelaar - Marie van Middelaar - Kuyer, Bea van
Middelaar.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Annie Kok - Houdijk.
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Week 10
Zondag 1 maart om 09.30 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Sint Martinuskoor;
1e zondag 40-dagentijd.

week 12
Zondag 15 maart om 09.30 uur
Woord- en communieviering;
Voorganger: Pastoraal werker
J. Pampus;
Zang: Sint Martinuskoor;
3e zondag 40-dagentijd.

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

Vrijdag 20 maart om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Seniorenviering.

Week 11
Zondag 8 maart om 09.30 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Zang: Parochiekoor Hoogland;
2e zondag 40-dagentijd.
Zaterdag 14 maart 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 15 maart a.s. Daarom graag kopij
uiterlijk tot de donderdag 12 maart 17:00 uur opgeven.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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