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Extra editie 22 maart 2020

Extra Editie in verband met het Coronavirus
‘Laten we er voor elkaar zijn
Nu we niet met elkaar kunnen zijn.’
Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Het kabinet heeft de
afgelopen dagen nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Het is belangrijk dat heel Nederland de nieuwe maatregelen
opvolgt.
Het is een heftige periode die we nu doormaken
De kerk is een plek om te ontmoeten. Juist nu dit ontmoeten lastig
is, is het belangrijk oog te hebben voor mensen die extra aandacht
nodig hebben. Denk aan mensen die angstig of bezorgd worden van
deze situatie of dreigen in een isolement te raken. We vragen
iedereen daarom om naar elkaar om te zien en met elkaar in contact
te blijven, ook als dat alleen telefonisch kan, onder het motto:
‘Laten we er voor elkaar zijn, nu we niet mét elkaar kunnen zijn’.
We kunnen deze crisis alleen maar te lijf als we dat met zijn allen
doen; samen met 17 miljoen Nederlanders. We zien vanuit de
samenleving en in onze buurten hele mooie initiatieven ontstaan.
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Ook vanuit de St. Martinus willen we er voor elkaar zijn, nu we niet
met elkaar kunnen zijn.
Het RIVM is voor ons als informatiebron leidend. We vragen
iedereen dan ook de algemene richtlijnen van het RIVM en de
overheid te volgen. Ook het Bisdom en de parochie OLVvA geven
de nodige richtlijnen.
Het risico besmet te raken, of om de besmetting met het
Coronavirus onbewust door te geven, is inmiddels zo groot dat veel
bijeenkomsten zijn afgelast.
De bisschoppen hebben afgekondigd dat tot en met 13 april alle
publieke vieringen vervallen. Dat betekent ook met Palmpasen, de
Goede Week en Pasen geen publieke vieringen.
Meer informatie hierover:
http://rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-enpasen-geen-publieke-liturgische-vieringen
We zullen u de komende weken in een extra editie van het
Martinusbericht zo goed mogelijk informeren. Deze editie zal zowel
digitaal als geprint beschikbaar komen.
De papieren versie zal in de Mariakapel en in De Pastorie liggen.
Deze kan ook worden rondgebracht zoals dat nu soms wordt
gedaan bij een aantal adressen. Als u iemand weet die dit
Martinusbericht graag wil ontvangen, kunt u voor hem of haar een
exemplaar meenemen en thuisbezorgen.
Ook zullen we de website Katholiek Amersfoort van zoveel mogelijk
algemene informatie voorzien.
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Waarover kunt u in deze extra editie lezen:
 Vieringen op zondag; online en via de kerkradio
o Misintenties
o Overlijdensberichten
o Collecte
o Vastenactie
o Bloemengroet
 Seniorenvieringen
 Bezoekgroep
 Sobere maaltijd
 Kerkgebouw
 De Kapel
 Mariakapel
 De Pastorie
o Openingstijden en gastvrouwen in de ochtend
o Avondvergaderingen en gastvrouwen/ gastheren
 Klokken van Hoop
 Websites en mailadressen
 Pastoraatsgroep
 Gebed
Vieringen op zondag
Op zondagen wordt een livestream eucharistieviering uitgezonden,
bedoeld voor de beide parochies Martha & Maria en Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort. Voor de technische realisatie is hiervoor de
Sint Josephkerk in Hooglanderveen ingericht. De uitzending begint
om 09.30 uur en is te volgen op Facebook, website en Kerkomroep
(alleen audio). Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te
zien. https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistiecoronavirus/
Voorganger is pastor Roderick Vonhögen of één van de andere
priesters van het pastoraal team. Lectoren en acolieten uit andere

3

kerken worden gevraagd mee te doen. Aanwezig zijn alléén lector,
acoliet, eventueel een musicus of cantor en technici.
Misintenties kunnen op de gebruikelijke wijze bij de eigen locatie
vóór donderdag 12.00 uur ingediend worden en zullen genoemd
worden in deze viering.
Berichten van overlijden worden in de viering genoemd.
Vieringen op zaterdag
Op zaterdagen wordt een Internationale Eucharistieviering
uitgezonden vanuit de Sint Josephkerk. Deze viering is wereld breed
en voor alle anderstalige parochianen bedoeld. De uitzending begint
om 19.00 uur en is eveneens te volgen via bovengenoemde
mediakanalen. Voorganger: Roderick Vonhögen.
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en
Pasen worden alle opgenomen en uitgezonden in de voornoemde
livestream- viering. Meer informatie volgt.
Met deze mogelijkheid hopen we de verbondenheid met God en
elkaar als één parochie van Onze Lieve-Vrouw van Amersfoort te
versterken en nabijheid te bieden in een tijd waarin elkaar
ontmoeten afgeraden wordt.
 Misintenties worden op de gebruikelijke wijze bij de eigen locatie
vóór maandag 12.00 uur ingediend. Deze zullen genoemd
worden in de gezamenlijke OLVvA-viering, zoals hierboven
beschreven en worden opgenomen in de extra editie van het
Martinusbericht.
 Overlijdensberichten
Mogelijke overledenen uit onze St. Martinus
geloofsgemeenschap worden vermeld in de extra editie van het
Martinusbericht en worden afgekondigd in de gezamenlijke
OLVvA-viering via de kerkradio en online.
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Collecte
Doordat er geen vieringen gehouden worden, zijn er ook geen
collectes voor eigen kerk en vastenactie.
We vinden het in deze tijd van groot belang dat deze inkomsten
blijven.
Wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie steunen via
bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie
OLVvA. Alvast hartelijk dank.
Vastenactie:
Nu er geen collectes in onze kerken zijn voor het doel van de
Vastenactie "Werken aan je toekomst", voor
onderwijsmogelijkheden voor jongeren in Sierra Leone, Zambia
en Bangladesh, zou u geld kunnen overmaken op NL21INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag: of klik op deze link.
Bloemengroet
Het bloemetje van verbondenheid blijven we uitreiken. Er wordt
in de extra editie van het Martinusbericht vermeld aan wie we dit
bloemetje willen geven.
Weet u iemand die dit bloemetje goed kan gebruiken, dan horen
we dat graag. U kunt het doorgeven aan de gastvrouwen, per
mail, of middels een briefje in de brievenbus van De Pastorie.

Seniorenvieringen
De corona-maatregelen hebben een grote impact op onze oudere
en kwetsbare parochianen. Daarom vervallen de seniorenvieringen.
De senioren worden gebeld en er is blijvend telefonisch contact met
hen.
Bezoekgroep
Ook met de mensen die door de bezoekgroep worden bezocht, blijft
de bezoekgroep telefonisch in contact.
OLVvA-breed is een actie gestart voor extra aandacht en
bemoediging voor onze oudere parochianen.
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Sobere Maaltijd
De sobere maaltijd van donderdag 26 maart in De Pastorie van de
Sint Martinus gaat niet door.
Kerkgebouw
 Uitvaart
Voor een uitvaart zullen aangepaste regels zijn die via het
secretariaat en de uitvaartvoorganger worden gecommuniceerd.
 Koren
De koren zullen tot 13 april geen repetities houden in de kerk.
 Kerkgebouw open
Graag willen we de kerk elke zondag openstellen voor een
moment van persoonlijke bezinning en gebed. Het is nu echter
onduidelijk of dit verantwoord is. We wachten berichtgeving
hierover vanuit het RIVM af. In het volgende Martinusbericht
leest u meer.
De Kapel
De Kapel is gedurende openingstijden van De Pastorie tussen 9.30
en 11.00 uur open.
Mariakapel
De Mariakapel blijft gewoon open. Alleen zal de Mariakapel iets later
dan gewoonlijk geopend worden om ongeveer 9:30 uur. Ook in het
weekend blijft de Mariakapel open.
Hier vindt u nadere belangrijke informatie op het prikbord of aan het
hek.
Er liggen gedrukte exemplaren van deze Extra Editie van het
Martinusbericht om mee te nemen en evt. te bezorgen bij oudere
parochianen.
NB.: Gelieve niet met méér dan 1 persoon tegelijk in de Mariakapel
aanwezig te zijn.
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De Pastorie
Vergaderingen (overdag of avond) willen we zoveel mogelijk
beperken. Kleine vergaderingen kunnen wat ons betreft wel
doorgaan, maar zullen zeker minder worden. Vandaar dat er geen
gastvrouw/-heer aanwezig zal zijn in de avond.
 Gastvrouw in de ochtenduren door de week
o De openingstijden van De Pastorie in de ochtenden door de
week is aangepast: van 9.30 - 11.00 uur. Op dat tijdstip is er
een gastvrouw aanwezig.
o Daardoor zal ook het kerkhof (en Mariakapel) iets later open
zijn, omdat deze geopend wordt door gastvrouw.
o De mogelijkheid om expositie te bekijken, blijft mogelijk
tussen 9.30 - 11.00 uur
o Op dat moment zal het ook mogelijk zijn De Kapel te
bezoeken.
 Avondvergaderingen en avondcatering
o Met inachtneming van de adviezen door RIVM en overheid
kunnen noodzakelijke vergaderingen in deze periode tot 13
april in De Pastorie doorgaan.
o De gastvrouwen en gastheren van de avondvergaderingen
zijn in deze periode niet aanwezigheid.
o De sleutel van De Pastorie kan daarom overdag opgehaald
worden bij de gastvrouw tussen 9.30 en 11.00 uur.
Klokken als teken van Hoop
De komende drie woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de
klokken van vele kerken luiden als teken van hoop. Dit vindt plaats
op de Dag van Nationaal Gebed 18 maart, alsmede op 25 maart en
1 april. Ook onze klokken van de St. Martinus luiden dan.
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van
hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk)
sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van
hoop kunnen doen.
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Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen; dat we samen
denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen
thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners
die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van
medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden, kan een kaars voor het
raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.
Kerkhof
Het kerkhof blijft open zoals gebruikelijk.
Uitzendingen op radio en televisie
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de
Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur
op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Een noveengebed is te vinden onder de volgende link:
https://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
Belangrijke websites en mailadressen:
Belangrijke websites en mailadressen:
Wij vragen om zoveel mogelijk op de websites van OLVvA
www.katholiekamersfoort.nl te kijken voor het meest actuele nieuws.
Tevens verwijzen we naar, Facebookpagina’s en ander
informatiekanalen.
www.facebook.com/rkamersfoort
www.rkkerk.nl
www.facebook.com/rkeemland
centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
martinus.berichten@gmail.com
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Pastoraatsgroep:
Wilt u persoonlijk contact ivm pastorale zaken, dan kunt u contact
opnemen met de pastoraatsgroep:
Naam
Peter
Ursem
Saskia
Meeuwessen
Ans
Kruisselbrink

Mobiel nr.
0623950117
0655362132
06
16521293

mailadres
ursempjf@gmail.com
Saskia@meeuwessen.com
ans@kruisselbrink.eu

Heeft u aanvullingen of suggesties in deze bijzondere tijd?
Laat het ons weten via martinus.berichten@gmail.com

OVERLEDEN
Op 12 maart is op 86- jarige leeftijd overleden mevrouw Richarda
Hendrika (Riek) Botterblom- Voskuilen. Zij woonde aan de Lodijk 4
in Bunschoten.
Haar uitvaart en bijzetting hebben op 18 maart plaatsgevonden .
Op 13 maart is op 87- jarige leeftijd overleden mevrouw Cornelia
Johanna (Corrie) van den Hoven- van Valkengoed. Zij woonde in het
Elisabeth verpleeghuis in Amersfoort.
Haar uitvaart en begrafenis hebben op 19 maart plaatsgevonden.
Op 17 maart is op 93- jarige leeftijd overleden Dhr. Wilhelmus (Wim)
de Ridder.
Hij woonde het Laar 1 in Hoogland.
Zijn crematie zal in besloten kring plaatsvinden op Rusthof.
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KOMENDE VIERINGEN:
Komende vieringen
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en
Pasen worden allen opgenomen en uitgezonden in de voornoemde
livestream viering.
Meer informatie volgt.

GEBED
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader
en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen
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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/
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