Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland
MARTINUSBERICHT
Nr: 7 29 maart tot en met 11 april 2020

Op woensdag 25 maart, Maria
boodschap, werden alle
klokken in de toren van de Sint
Martinuskerk geluid. Het
Coronavirus heeft een grote
impact op ons maatschappelijk
leven.
Onze geloofsgemeenschap wil
met ons hart dit met u delen. Dit
is ook de boodschap van Maria:
stel uw hart open. Mensen zijn
ermee besmet geraakt. Worden
er ziek van en sommigen sterven
er zelfs aan. Veel van de
plaatsen waar ons dagelijks
leven zich afspeelt, zijn gesloten.
Ook in de Sint Martinuskerk te
Hoogland, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en
geleefd worden, zijn onze deuren gesloten. Om in deze tijd van
onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te
verspreiden, luiden we daarom op drie woensdagen tussen 19.00 –
19.15 uur onze kerkklokken.
Meer informatie op www.katholiekamersfoort.nl

1

‘Laten we er voor elkaar zijn
Nu we niet met elkaar kunnen zijn.’
Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben een grote
impact op onze samenleving.
We proberen ons met elkaar te houden aan alle maatregelen die
sinds 23 maart j.l. nog verder zijn aangescherpt om het coronavirus
tegen te gaan.
Het wordt een moeilijke tijd, maar de sleutel tot ons gezamenlijk
maatschappelijk succes ligt bij ons eigen gedrag. En het gros van
de mensen begrijpt dat; en handelt er ook naar.
Het betekent ook dat veel kwetsbare groepen nu op zichzelf zijn
aangewezen en toch hulp nodig hebben bij praktische zaken zoals
halen van boodschappen en medicijnen. Tegelijkertijd zijn er veel
mensen die willen helpen. Graag attenderen wij u op verschillende
websites aan het einde van dit Martinusbericht.
We zullen u de komende weken in het Martinusbericht, of in de extra
editie, zo goed mogelijk informeren. Dit Martinusbericht zal zowel
digitaal als gedrukt beschikbaar komen.
De gedrukte versie ligt in de Mariakapel en in De Pastorie.
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,
neem dan voor hem of haar een exemplaar mee om thuis te
bezorgen.
Ook het liturgieboekje van de eerstkomende zondagviering is in de
Mariakapel te vinden. Neem deze gerust mee; ook ter verdere
verspreiding.
Via de website Katholiek Amersfoort zullen we u van zoveel mogelijk
algemene informatie voorzien.
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Oproep
Juist nu zoveel mensen alleen zijn en elkaar moeilijk kunnen
bereiken, en er ook geen vieringen zijn in de St. Martinus, is het
Martinusbericht extra belangrijk.
Onze oproep is om elkaar te stimuleren om zich op te geven voor
het digitale Martinusbericht. Dat kan heel eenvoudig door een
berichtje te sturen met het verzoek om toezending van het digitale
Martinusbericht naar martinus.berichten@gmail.com
Het mailadres van de afzender wordt dan toegevoegd aan de
verzendlijst. Het Martinusbericht wordt dan verzonden via
mailchimp.Kunt u het bericht niet digitaal ontvangen, dan kunt u ook
nog een papieren versie vinden in de Mariakapel. Lukt het niet om
het daar op te halen, dan kunt u op maandag en vrijdag tussen 9:30
uur en 11 uur bellen met de gastvrouw in De Pastorie voor opgave
van uw naam en adres om dit Martinusbericht te bezorgen.
Aandachtspunten in deze editie
 Vieringen op zondag; online en via de kerkradio
 Seniorenvieringen
 Vespervieringen in De Inham
 Bezoekgroep
 Kerkgebouw
 Mariakapel
 De Pastorie; gewijzigde openingstijden
 Klokken van Hoop
 RK Nederland
 Websites en mailadressen
 Uitzendingen op radio en tv
 Pastoraatsgroep
 Gebed
 Mededelingen, Agenda en In Memoriam
 Gebeds- en misintenties
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Een lichtje delen
Ons hart gaat uit naar alle mensen die het hardst getroffen worden
door het coronavirus en alle gevolgen die het met zich meebrengt.
Laten we in onze huizen kaarsjes opsteken om het licht te delen;
met hen die getroffen zijn door het virus en voor hen die in de
frontlinies vechten voor de levens van getroffenen.
Om hen de kracht te geven door te gaan!
Klein lichtje
Je hebt
maar een klein lichtje nodig
om het donkerste duister te verlichten
Je hebt
maar een mens nodig
om de donkerste eenzaamheid te verlichten
Je hebt
maar een woord nodig
om de beklemmendste stilte
te verbreken
Je hebt
maar een gebaar nodig
om je omhoog te trekken
uit de diepste put
Je hebt
soms maar zo weinig nodig
om in je grootste nood
weer toekomst te voelen
toekomst begint klein
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Vieringen op zondag
Omdat alle weekendvieringen t/m Pinksteren afgelast zijn, kunt u de
komende weken de parochiebrede Eucharistie meevieren vanuit de
Sint Josephkerk te Hooglanderveen.
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.
Zondagmorgen 29 maart a.s is de eucharistieviering om 09.30 uur te
volgen als video livestream via katholiekamersfoort.nl of via de
Facebook. Celebrant is pastor Roderick Vonhögen. Deze vieringen
zijn ook te volgen via de Kerkomroep (kies Hooglanderveen/St.
Joseph) en via de Facebookpagina van RK Amersfoort.
Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
 Misintenties
Misintenties worden opgenomen in het Martinusbericht en
afgelezen in de gezamenlijke OLVvA-viering zoals hierboven
vermeld.
 Overlijdensberichten
Overledenen uit onze St. Martinus geloofsgemeenschap worden
vermeld en worden afgekondigd in de gezamenlijke OLVAviering via de kerkradio en online.
 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 via bankrekening
NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast
hartelijk dank.
 Vastenactie
‘In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar
te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.
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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, kunt u geld 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.
Deze is de afgelopen zondag uitgereikt aan mw. Els Dunselman,
Kabof 50 in Hoogland.
Zondag a.s. gaat de bloemengroet naar mw. Blaauwgeers,
Tolick 42 Hoogland.

Het Brandpunt
Ook kunt u op zondagmorgen online meevieren met de
oecumenische vieringen in Het Brandpunt.
https://live.hetbrandpunt.net
De liturgie van de viering vindt u via
https://drive.google.com/file/d/1QVy4jrz9opobgqjLVJVQkI4RvH3Qu
qiH
Seniorenvieringen
De seniorenvieringen vervallen door de corona-maatregelen. De
senioren worden gebeld door de bezoekgroep en er is blijvend
telefonisch contact met hen.
Kruisweg in de Sint Martinus
Het Coronavirus legt alles stil.
Gelukkig kunnen we vieringen via live-stream volgen.
Het Pastorale team heeft vandaag overleg gehad over de Goede
Week en ik kan u vertellen dat de Kruisweg in de St. Martinus wel
gehouden wordt, maar helaas niet te bezoeken is.
U kunt de Kruisweg beluisteren via de kerkradio en
via www.kerkomroep.nl
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Op de startpagina kunt de provincie Utrecht aanklikken en
vervolgens Hoogland bij de plaatsnaam.
Onder aan de pagina verschijnen de deelnemende kerken. U klikt
nu Sint Martinus aan.
Datum 10 april, tijd 15.00 uur.
Ik ben met u verbonden terwijl ik de Kruisweg loop.
Namens de werkgroep,
Ank Ursem
Vespervieringen in de Goede Week
De vespervieringen op 6,7 en 8 april gaan niet door
Het gekozen thema past niet goed in deze moeilijke tijd. We hopen
dat we volgend jaar weer mooie vespervieringen kunnen maken.
Jitske Laks, namens de vespergroep van De Veenkerk, De Sint
Martinus, De Herberg en De Inham
Bezoekgroep
De bezoekgroep blijft met de mensen die zij bezoeken telefonisch in
contact. OLVvA-breed is een actie gestart voor extra aandacht en
bemoediging voor onze oudere parochianen.
Kerkgebouw
 Uitvaart
Voor een de uitvaart zullen aangepaste regels zijn die via het
secretariaat en de uitvaartvoorganger worden gecommuniceerd.
 Koren
De koren zullen tot juni geen repetities houden in de kerk.
 Kerkgebouw
Graag willen we de kerk op zondag en met Pasen beperkt
openstellen voor een moment van persoonlijke bezinning en
gebed. Het is echter nu onduidelijk of dit verantwoord is dus
doen we dat nog níét. We wachten berichtgeving hierover van
de overheid af. In het volgende Martinusbericht leest u meer.
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Mariakapel
De Mariakapel blijft open.
NB: Gelieve niet met méér dan 1 persoon tegelijk in de
Mariakapel aanwezig zijn
Door de week zal de Mariakapel iets later dan gewoonlijk geopend
worden om ongeveer 9:30 uur.
In de Mariakapel vindt u nadere belangrijke informatie op het
prikbord of aan het hek.
Er liggen gedrukte exemplaren van het Martinusbericht om mee te
nemen en evt. te bezorgen bij andere parochianen.
Ook kunt u hier de liturgieboekjes van de zondag vinden om mee te
vieren met de kerkradio of video.
Kerkhof
Het kerkhof blijft open zoals gebruikelijk.

De Pastorie
 Gastvrouw in de ochtenduren door de week
o De openingsdagen van De Pastorie in de ochtenden zijn zeer
beperkt en de openingstijden zijn aangepast
o Alleen op maandag- en vrijdagochtend van 9.30 - 11.00 uur
is er een gastvrouw aanwezig om de telefoon aan te nemen
en het antwoordapparaat te beluisteren.
o De mogelijkheid om expositie te bekijken komt te vervallen
o De Kapel in De Pastorie kan niet meer worden bezocht.
 Avondvergaderingen en avondcatering
o Vergaderen in De Pastorie is door de recente
overheidsmaatregelen niet meer mogelijk.
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RK Nederland.nl
Woensdag 25 maart 12.00 uur - Onze Vader
Wereldwijd werd vanmiddag om 12.00 uur het Onze Vader
gebeden, na een oproep van Paus Franciscus. “Laten we onze
nabijheid voelbaar maken aan de personen die eenzaam zijn en het
moeilijk hebben. Nabijheid aan artsen, verplegers, vrijwilligers…
Nabijheid aan allen.” Bekend en onbekend Nederland deed op eigen
wijze mee. U ook?
Vrijdag 27 maart 18.00 uur - Urbi et Orbi
Bij het Angelus-gebed kondigde de paus ook aan dat hij aanstaande
vrijdag 27 maart zal bidden vanaf het bordes van de Sint
Pieters-basiliek en dat hij de zegen Urbi en Orbi zal geven.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden
waarin het coronavirus heerst.
Klokken als teken van hoop
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, 25 maart, Maria boodschap, en 1
april. Ook de klokken van de St. Martinus zullen 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.
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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.
Klik hier om de tv uitzending van 22 maart terug te zien.
Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Belangrijke websites en mailadressen:
https://www.katholiekamersfoort.nl
centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
www.rkkerk.nl
https://www.aartsbisdom.nl
martinus.berichten@gmail.com
https://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Hulplijn voor kwetsbaren van het Rode Kruis: Tel. 070-4455888
Overal in Nederland zetten lokale organisaties en kerken zich in
voor mensen die hulp kunnen gebruiken.
Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? https://nietalleen.nl/
http://www.coronahelpers.nl/
Coronahelpers.nl is een samenwerkingsverband van lokale
welzijnsorganisaties, gemeenten, en de overheid om de impact van
het Coronavirus in te perken met behulp van de technologie
van Deedmob. Samen zorgen ze ervoor dat al het hulpaanbod bij de
relevante mensen of lokale organisaties terecht komt, en hulpvragen
die direct aan lokale organisaties gedaan worden zo goed mogelijk
vervuld kunnen worden.
Actieve CDA’ers in de provincie Utrecht hebben een website
gelanceerd waar hulpbehoevenden en hulpbieders zich kunnen
melden: www.alsjijzorgtpasikop.nl
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Brief van het pastoraal team
Het pastorale team van de parochies Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort en de HH. Martha & Maria richt zich in verwarrende en
verlammende tijden tot de parochianen.
Daarvoor hebben de pastores een brief geschreven. lees verder
Pastoraatsgroep:
Wilt u persoonlijk contact i.v.m. pastorale zaken, dan kunt u contact
opnemen met de pastoraatsgroep
.
Naam
Mobiel nr. mailadres
Peter
06ursempjf@gmail.com
Ursem
23950117
Saskia
06saskia@meeuwessen.com
Meeuwessen 55362132
Ans
06
ans@kruisselbrink.eu
Kruisselbrink 16521293
Heeft u aanvullingen of suggesties in deze bijzondere tijd?
Laat het ons weten via martinus.berichten@gmail.com
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Hopen
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn Handen houden.
H. Nouwen
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IN MEMORIAM
Ter herinnering aan Riek Botterblom--Voskuilen
Richarda Hendrika
26 december 1933
12 maart 2020
sinds 22 februari 2020 weduwe van Job Botterblom
In 1933 is Riek geboren op boerderij
Nieuw Strijdhorst in Stoutenburg. Ze
maakte de oorlog bewust mee.
Vooral de evacuatie naar WestGraftdijk (N.H.), afbranden van de
boerderij en het schuilen in de
gierkelder hebben diepe indruk op
haar gemaakt.
Riek groeide op als tweede van een
gezin met tien kinderen. Ze ging met
tegenzin naar school in Hamersveld.
Stil zitten en binnen blijven vond ze
een straf. Op haar twaalfde ging ze
bij ome Henk en tante Evertje op de boerderij en in de huishouding
werken. Zij volgde diverse cursussen: o.a. melken,
boerinnenleergang, naaien en koken.
In 1957 trouwde ‘zwarte Riek’ met ‘Job Lodiek’ en gingen wonen
op de boerderij. De eerste jaren molken ze samen de koeien. Riek
hield de tuin bij en deed het huishouden. Ze kregen zeven kinderen.
Riek hield van het boerenleven, was gek op dieren. Boerin in hart en
nieren en altijd bezig. Werkte graag in de groente- en bloementuin.
Met z’n allen erwtjes doppen en boontjes breken.
Je kon altijd van alles meekrijgen uit de tuin, sla, andijvie en
boerenkool. Ook de diepvries werd hiermee gevuld.

13

Riek hield van gezelligheid. De bezoekjes aan familie en vrienden,
de kaartclubjes en bijkletsen in de Kolkrijst op zondag na de kerk.
Dat was allemaal belangrijk voor haar.
Ze was erg gastvrij en wilde het iedereen naar z’n zin maken. Je kon
mee-eten en blijven logeren. Bij Riek stond altijd de koffie klaar.
Zelfs de laatste weken, toen ze bijna niet op haar benen kon staan,
wilde ze steeds haar bed uit springen om koffie te gaan zetten.
Ze genoot van alle kinderen, maakte geen onderscheid en
respecteerde dat ieder mens anders was. Langzaamaan kwamen er
steeds meer tekenen, dat haar geheugen haar in de steek liet.
Afgelopen twee jaar ging ze een paar dagen in de week naar een
zorgboerderij. Het was even wennen, maar al snel vond ze het daar
erg gezellig en kwam ze vrolijk thuis, wat voor Job ook heel fijn
was.
In de hele periode waarin ze steeds meer achteruit ging, bleef ze tot
het laatste toe opgewekt, dankbaar en grappig. Nog geen drie
weken na het overlijden van Job, is Riek hem gevolgd. Ze zijn nu
weer samen.
Familie Botterblom
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In memoriam Corrie van den Hoven – van Valkengoed
'Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend.'
Vrijdag 13 maart overleed Corrie van den Hoven - van Valkengoed
op 87-jarige leeftijd. Op 29 december 1932 is ma geboren in
buurtschap Zevenhuizen. Zij is in 1961 getrouwd met Cornelis van
den Hoven en verhuisde naar de boerderij 'de Koekoek'. In 1988
verhuisde ma naar de Lijsterbeslaan, waar zij 28 jaar met veel
plezier heeft gewoond. Toen haar gezondheid afnam, is zij naar
verzorgingstehuis de Liendert verhuisd. Twee jaar later werd dit
gesloten en ging ma in het St. Elisabeth wonen. Ook daar werd ze
liefdevol verzorgd en heeft ze een goede en mooie tijd gehad.
Alles waar je echt van houdt
zal je warmte blijven geven
ook al is het niet gebleven
of geworden wat je wou
het blijft altijd een deel van jou
en een stukje van je leven

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Misintenties en berichten van overlijden worden in de online viering
genoemd. Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
Zondag 29 maart 2020
Jaargedachtenis
 Rien van Gils en Lucy van Gils - Mulder;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Peter van Middelaar en Rijkje van Middelaar - van Valkengoed;
 Jan Noortman;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van
de Grootevheen.
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Misintentie:
 Odile Bruggink;
 Vrienden van familie Cheng;
 Cecilia van Dijk - van Dijk;
 Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Karel Kok en Lies Kok - Abelen;
 Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk.
Zondag 5 april 2020
Misintentie:
 Odile Bruggink;
 Annie Kok - Houdijk;
 Jeroen van Ophoven.
Komende vieringen
Zie ook boven onder Vieringen.
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 12 april a.s. Daarom graag kopij
uiterlijk tot donderdag 9 april 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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