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Sacramentsdag 2020
Woord en sacrament
Het Christendom hoort evenals het Jodendom en de Islam tot de
zogeheten boekreligies. De Bijbel, de Torah en de Koran vormen het
fundament van het geloof. Wanneer de gelovigen samenkomen,
vormt lezen uit de heilige boeken een belangrijk onderdeel van de
viering. Soms staat men daarbij. Veel waarde hecht men aan de
uitleg door de voorganger. Wat betekenen de woorden in die oude
boeken voor de tijd van nu?
In een viering of dienst zijn er ook rituelen, symbolische handelingen
die een bijzonder moment of een bijzondere gebeurtenis markeren.
Die handelingen en gebaren zijn vaak oud en vertrouwd. Toch is
goed denkbaar dat met “nieuwe” rituelen, zeker in de huidige
geseculariseerde tijd, heftige emoties of bijzondere momenten in het
leven van mensen begrepen en hanteerbaar worden.
Het katholieke geloofsleven kent de rituelen van de zeven
sacramenten: de doop, het vormsel, de Eucharistie, het huwelijk, de
ziekenzalving en de priesterwijding.
Sacramenten worden beschouwd als werkzame tekens van de
levende Heer, Jezus Christus. In het vieren van de sacramenten
ontmoeten wij Jezus zelf. (Mgr. Van de Hende, bisschop van
Rotterdam)
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Op Sacramentsdag staat de Eucharistie centraal, het Hoogfeest van
het heilig Lichaam en Bloed van Christus wordt die dag gevierd. De
Eucharistieviering van Sacramentsdag, in ons land altijd op de
tweede zondag na Pinksteren, is heel feestelijk met een versierde
kerk in geel-witte kleuren, blinkende koperen attributen en de
monstrans die centraal op het altaar komt te staan. De laatste jaren
zitten de communicantjes op de voorste bank en doen mee in de
viering. Het koor zingt een extra mooie mis en ook is er prachtig
bloemwerk. Na de viering gaan allen naar buiten en gaat de
processie met de priester die de monstrans vasthoudt,
medevoorganger, lichtdragers, het koor en de kerkgangers door de
pastorietuin. Daar is ook een extra gebedsmoment. De
communicantjes mogen ook hier vooraan staan. Maar op
Sacramentsdag 2020 is alles anders.!
Ans Bruins.

Van de Sacramentsvereniging Sint Martinus

Aanbidding allerheiligste in de tuin van Sint Martinus (2019)
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Op deze zondag zouden we Sacramentsdag vieren met de
traditionele processie in de tuin van de Sint Martinus. Helaas kunnen
we dit jaar deze traditie vanwege de Coronacrisis niet voortzetten.
Sacramentsdag is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed
van Christus”.
Op dit feest vieren we dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante
van brood en wijn aan de gelovigen wil geven. Als voedsel om
voortdurend onder de mensen te willen blijven door middel van zijn
waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven.
De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige
Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.
Tussen 14.00 en 15.00 uur is de kerk open.
De monstrans met de hostie -Lichaam van Christus- zal in het licht
op het altaar staan. De voorwerpen van de Sacramentsprocessie
zijn van dichtbij te bekijken. De kaarsen zullen branden en er zullen
mooie bloemen zijn. Er is orgelmuziek en je kunt luisteren naar
liederen passend bij Sacramentsdag. Men kan ook een bloemetje
leggen die achter in de kerk klaarliggen op de thematafel die deze
week speciaal is gewijd is aan Sacramentsdag.
Kosters letten op dat er niet meer dan 30 mensen in de kerk zijn.
Sacramentsvereniging Sint Martinus

Ken uw vrijwilliger Carolien van Middelaar
Onze geloofsgemeenschap heeft een scala aan vrijwilligers, die op
een of andere manier betrokken zijn bij onze mooie
geloofsgemeenschap. Dit keer hebben we Carolien van Middelaar
benaderd voor de rubriek: Ken uw vrijwilliger. Haar verhaal is te zien
op het youtube kanaal Geloofsgemeenschap Sint Martinus
Hoogland.
De Sint Martinuskerk is een plaatsgevende plek
Carolien beschouwt de Sint Martinuskerk als een plaatsgevende
plek. Een plek waar je letterlijk en figuurlijk thuishoort en wat ook
een onderdeel is van haar leven. Zij wordt hier herkend als Carolien,
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maar ook als de vrouw van Maarten Boersen en moeder. Samen
met dit gevoelen voelt zij zich hier in deze gemeenschap erg thuis.
Maar wat zij ook zo mooi vindt is dat als je er bent, de gesprekken
vaak spontaan verlopen.

Binnen onze geloofsgemeenschap is zij al 10 jaar actief in de Onze
Lieve Vrouwe Parochiële Caritas Instelling Amersfoort-Noord
(Werkgroep Sint Martinus). “Dit is een hele mond vol en dit doe ik
samen met Kees.” Zij vindt het ook bijzonder dat deze Caritas tot op
heden nog steeds mag uitdelen. Zelf vertelt zij o.a. het volgende
daarover: “Ook al heeft ons land zich enorm goed zijn best gedaan
om onze sociale zekerheid goed vorm te geven, er vallen altijd
mensen tussen wal en schip of mensen maken verkeerde keuzes.
Het is daarom niet aan mij om daar vooroordelen over deze keuzes
te hebben. Het is daarom van belang dat wij hen daarbij
ondersteunen. ”
Het gehele verhaal van Carolien is te zien door deze link aan te
klikken: https://www.youtube.com/watch?v=zzbkl2U-KT4
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De Pastorie
Gastvrouw in de ochtenduren door de week
Omdat het weer iets drukker wordt, zijn de gastvrouwen weer drie
keer in de week aanwezig op de pastorie. En wel op maandag,
woensdag en vrijdag. Vanaf maandag 15 juni zijn wij weer
bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur. Dit rooster loopt in ieder geval
tot maandag 31 augustus! Namens de gastvrouwen van de ochtend:
Margreet Franck; Tel. 4 80 69 76 h.w.franck@planet.nl

Avondvergaderingen en avondcatering
Vanwege de coronamaatregelen werd vanaf medio maart de
avondcatering stopgezet. Wij volgden daarbij de adviezen van het
RIVM en de overheid.
Nu de regels verder versoepeld worden en er, met inachtneming van
de regels en protocollen, kleinschalige vergaderingen kunnen
plaatsvinden in de pastorie, hebben we ons gebogen over de vraag
of de avondcatering dan ook weer moest worden opgestart.
We hebben gemeend dat niet meer te gaan opstarten voor de
zomervakantie die op maandag 20 juli zal beginnen.
Tot die tijd bekijken we van week tot week of er iemand nodig is om
in de avond koffie te zetten. De verantwoordelijkheid om dit in de
avond te regelen ligt bij Ad van Dijk.
Uitgangspunt bij vergadering van onze eigen vrijwilligers en
werkgroepen: zelf een sleutel regelen en zelf koffiezetten. De sleutel
kan in de ochtend worden gehaald tussen 9-12 uur bij de
gastvrouwen.

Zomervakantieregeling
Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus a.s. geldt de
zomervakantieregeling. Gedurende deze periode zullen er ‘s avonds
géén gastvrouwen en gastheren zijn.
Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen, zullen we mogelijk 1
september a.s. de avondcatering weer opstarten.
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Met vriendelijke groet, mede namens de coördinator verhuur
Ad van Dijk, Ans Kruisselbrink-Borgonjen; M: +316 16521293
Mariakapel
De Mariakapel is elke dag voor u open.
Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9 uur; op dinsdag en
donderdag vanaf 9:30 uur.
We stellen de thematafel en de brandende paaskaars zichtbaar op
vanuit de Mariakapel.

Komende Vieringen
De vieringen zijn te volgen als video livestream
via katholiekamersfoort.nl of via de Facebook. Kerkomroep (kies
Hooglanderveen/St. Joseph) en via de Facebookpagina van RK
Amersfoort.

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en
bloemengroet






Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit
Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering
via de kerkradio en online.
Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via
bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie
OLVA. Alvast hartelijk dank.
Bloemengroet Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s.
zondag 14 juni naar Mw.P.A. Horst -Hilhorst, De Ontmoeting 8
in Amersfoort

Kinderwoorddienst
Op website Kinderwoorddienst staan leuke verhalen over het
evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een
kinderwoorddienst mee op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt
mogen ontmoeten in de kerk. Graag horen we ook iets van jullie in
deze gekke tijd; een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag!
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Je kunt het sturen naar: martinus.berichten@gmail.com

Oecumenische viering in Het Brandpunt
Livestream met alleen geluid: https://live.hetbrandpunt.net/
Livestream
met beeld en geluid: https://live.hetbrandpunt.net/youtube
met alleen geluid: https://live.hetbrandpunt.net/

Oproep
Rotzooi langs de Eem!
Daar waar de meeste mensen
gewoon hun eigen afval mee
nemen of in de prullenbak
doen, is er echter toch een
grote groep die dat niet kan,
doet of wil; getuige deze foto.
Laten we de aarde leefbaar
houden!
Zwerfafval zorgt voor veel
ergernis. Het trekt ongedierte
aan en het opruimen kost
honderden miljoenen Euro’s per
jaar. Bovendien is zwerfvuil
slecht voor natuur, dier en
mens: het kan de bodem
vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt.
Deze troep hoort niet in de natuur en moet weggehaald!
Wie wil er lid worden van een ad hoc plog-groepje,
dat al wandelend /fietsend of hardlopend opruimt. (Ploggen komt
van het Zweeds woord voor ‘verzamelen’).
We kunnen dat met elkaar verder afstemmen in een appgroep.Graag aanmelden via martinus.berichten@gmail.com tav Ans
Kruisselbrink-Borgonjen
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OVERLEDEN
Op 5 juni is op 85- jarige leeftijd overleden Mevrouw Johanna Maria
Catharina (Hannie ) van Grondelle - de Vries.
Zij woonde aan de Pastorielaan 164 in Hoogland.
Haar uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni om 14.00 uur in de
Martinuskerk. Hierna volgt de bijzetting op ons kerkhof.

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 14 juni
Jaargedachtenis:
 Jan van Middelaar.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Henk van den Heuvel;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Annie Kok - Houdijk;
 Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;
 Jans van Middelaar - Hilhorst;
 Gerbrand Voorburg en familie;
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de
Grootevheen.
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 21 juni. Daarom graag kopij uiterlijk
tot donderdag 18 juni 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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