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MEDEDELINGEN
Vieringen weer mogelijk in de St. Martinus
Vanaf 1 juli mogen er weer vieringen gehouden worden met
maximaal 100 mensen, mits daarbij de afstand van 1,5 m wordt
aangehouden.
Op zondag 5 juli zal er in de St. Martinus een Gebedsviering zijn,
waarin diaken Frank Sieraal zal voorgaan.
Voor deze vieringen is een werkplan gemaakt, dat rekening houdt
met de protocollen vanuit het Bisdom en de richtlijnen van het RIVM
(1.5 meter afstand/geen handen schudden, handen regelmatig
wassen, goed schoonmaken en bij verkoudheidsklachten en/of
koorts thuisblijven!).
Wat gaat u ervan merken? Wat moet u doen?
Vooraf
Om te voorkomen dat het aantal kerkgangers groter wordt dan de
toegestane 100 mensen, dient u een plekje reserveren. Dat kan op
twee manieren:
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1. Via het online reserveringssysteem: kies kerklocatie, kies
datum en vul uw gegevens in; uw reservering wordt
bevestigd met een mailbericht. Het systeem komt binnenkort
beschikbaar op de website www.katholiekamersfoort.nl
2. Indien u niet de mogelijkheid heeft om het online
reserveringssysteem te gebruiken, dan kunt u op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur via
het nummer van de gastvrouwen op De Pastorie reserveren.
Het telefoonnummer is: 033-4801223
Entree vieringen
Bij binnenkomst in de kerk via de grote deuren wordt gecontroleerd
of u hebt gereserveerd. Helaas is het niet mogelijk om de viering bij
te wonen als u niet hebt gereserveerd.
Aan u zal een aantal gezondheidsvragen gesteld worden. Bij
verkoudheidsklachten en/of koorts zal u gevraagd worden niet deel
te nemen aan de viering. Bij binnenkomst dient u uw handen te
desinfecteren. Hiervoor staat een contactloze desinfectiedispender
bij de ingang van de kerk.
Hierna wijst de coördinator u een plek aan in de kerk. Het is dus niet
mogelijk een eigen plek te zoeken.
Er is geen intentieboek aanwezig. Wel kunt u thuis een intentie
schrijven en meenemen naar de kerk. Achter in de kerk zal een
mand staan, waarin uw intentie kan worden gelegd.
De wijwaterbakjes zijn leeg.
Tijdens de viering
In de kerk wordt zo min mogelijk gesproken en wordt er door de
kerkgangers niet meegezongen met de liederen. Dit om
verspreiding van vochtdeeltjes zo laag mogelijk te houden.
Bij een kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
We geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.
Er zal geen collecte tijdens de viering zijn. Een bijdrage kan van te
voren worden gegeven via de website katholiekamersfoort.nl of na
afloop in de collecteschalen achter in de kerk.
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De communie zal door de celebrant uitgereikt worden aan de
mensen in de banken. De celebrant draagt hierbij
gezichtsbescherming en reikt de hostie uit met een liturgisch pincet.
Aan de mensen die de heilige communie willen ontvangen, zal
gevraagd worden te gaan staan. De celebrant zal gebruik maken
van de lege rij banken.
Het is niet mogelijk om tijdens de viering gebruik te maken van toilet
achter in de kerk.
Na afloop viering
De kerkgangers zullen rij voor rij de kerk via de grote deuren
verlaten. Napraten/ ontmoeten op het kerkplein kan, mits de 1,5 m
wordt aangehouden. Bij mooi/ droog weer zal er ook een
mogelijkheid zijn om elkaar (op 1,5 m) te ontmoeten in de
pastorietuin. Hier zullen de mensen van de catering koffie/thee en
eventueel suiker en melk aanbieden.
Aandachtspunt
De gegevens, die u bij reservering hebt opgegeven, worden
maximaal drie weken bewaard. Bij een (mogelijke) besmetting met
COVID 19 van een kerkganger zullen alle vieringen in de bezochte
locatie tot nader order stopgezet worden en zullen de kerkgangers
die in dezelfde viering zijn geweest als de mogelijk besmette
persoon, geïnformeerd worden. Vandaar dat uw gegevens tijdelijk
worden bewaard.
Tenslotte
Er kan weer gevierd worden, en dat is mooi. Maar het is belangrijk
dat we samen de discipline hebben om de richtlijnen van het RIVM
na te leven. Dat biedt de grootste kans om weer samen te vieren en
elkaar te ontmoeten in de St. Martinus.
SAMEN VOOR ELKAAR!
Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Han van Schagen
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We kunnen weer vieren
Op zondag 5 juli a.s. kunnen we sinds lange tijd weer naar onze
vertrouwde Martinuskerk om een viering bij te wonen. Diaken Frank
Sieraal is de voorganger in deze gebedsviering. Hij noemt het een
Viering van Licht en Schrift.
Nee, er zal deze zondag geen Communie worden uitgereikt, dit in
verband met de voorlopige regels van het RIVM én van de
Nederlandse bisschoppenconferentie.
In de viering van 5 juli is het thema: “Rust en Verlichting”. De
lezingen zijn de Schriftteksten voor de 14e Zondag door het jaar en
het “gewone” zondagsboekje van Berne Heeswijk met de lezingen,
psalmen en gebeden wordt gebruikt.
Er is een organist en één lid van het Parochiekoor zal de
(vrouwelijke) cantor zijn. Maar helaas, er mag niet meegezongen
worden.
Onze Martinuskerk is een prachtig gebouw met een mooie pastorie
en een ruime tuin. Geen wonder dat deze plek velen in Hoogland
erg dierbaar is. Toch is een kerk pas echt een kerk, een ecclesia, als
er mensen komen, als er gelovigen samen zijn.
Hoe u kunt reserveren leest u in het voorgaande artikel bij “vooraf”.
Commissie Liturgie
VIERINGEN
De viering op zondag 28 juni is te volgen als video livestream
via katholiekamersfoort.nl of via de Facebook. Kerkomroep (kies
Hooglanderveen/St. Joseph) en via de Facebookpagina van RK
Amersfoort.
Vanaf 5 juli zijn er op zondag weer vieringen in de St. Martinuskerk.
(zie stuk hierover van de locatieraad/pastoraatsgroep.) Vanaf die tijd
komt ook de kerkopenstelling op zondagmiddag te vervallen.
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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 28 juni naar
dhr. Wim van Dijk, Houtsnijderspad 14, Hoogland.
Kinderwoorddienst
Op de website Kinderwoorddienst staan leuke verhalen over het
evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een
kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Oecumenische viering in Het Brandpunt
Livestream met alleen geluid: https://live.hetbrandpunt.net/
Livestream met beeld en
geluid: https://live.hetbrandpunt.net/youtube

Seniorenochtend 3 juli 2020
Sinds vrijdag 6 maart hebben we de seniorenochtenden stop
moeten zetten.
Dit kwam door de uitbraak van het coronavirus en de genomen
maatregelen die daarvoor nodig waren.
Gelukkig bleef het contact door telefoontjes en het krijgen van het
Martinus bericht in tact.
We zijn nu bijna 4 maanden verder en mogen jullie weer uitnodigen
omdat de maatregelen zijn versoepeld.
Op vrijdag 3 juli om 9.00 uur zal Pastor Mauricio voorgaan in de H.
Eucharistieviering. Deze zal plaatsvinden in de kerk op het
Hoogaltaar.
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Er zijn zeker nog restricties en die zullen we in acht moeten nemen.
Zo zal in de kerk de anderhalve meter afstand worden aangegeven.
Omdat ook de gegevens van de aanwezigen worden genoteerd,
willen we u vragen om zich van te voren aan te melden.
Dat kan via de telefoon. Tonnie: 06 14730062, Ria: 4807724, of bij
de gastvrouwen van de pastorie: 4801223.
Wij kijken ernaar uit. U bent van harte welkom.

Kerkopenstelling op zondag 28 juni
tussen 14-15 uur
Op deze zondagmiddag 28 juni is de laatste kerkopenstelling in de
middag. Vanaf 5 juli wordt er weer gevierd op de zondagochtenden
om 9 uur.
Tijdens deze laatste middagopenstelling kunnen bezoekers voor het
altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op
schrijven, luisteren naar het orgel of naar liederen. Organist is Jan
Schuring, en er wordt op dwarsfluit gespeeld en gezongen door
Herma van der Heijden.
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.
DE PASTORIE
Gastvrouw in de ochtenduren door de week
Vanaf maandag 15 juni zijn wij op de maandag, woensdag en vrijdag
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. 4806976 h.w.franck@planet.nl
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Avondvergaderingen en avondcatering
Er kunnen, met inachtneming van de regels en protocollen, weer
kleinschalige vergaderingen plaatsvinden in De Pastorie. De
avondcatering zal op maat worden geregeld.
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
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.
Namens de verzorgers van de avondcatering: Ad van Dijk,
advandijk1@gmail.com, coördinator verhuur.

Ken uw vrijwilliger Angelique Liebens
Onze geloofsgemeenschap heeft een scala aan vrijwilligers die op
een of andere manier betrokken zijn bij onze mooie
geloofsgemeenschap. Dit keer hebben we Angelique Liebens
benaderd voor de rubriek: Ken uw vrijwilliger. Haar verhaal is te zien
op het youtube kanaal Geloofsgemeenschap Sint Martinus
Hoogland.
“Maria betekent heel erg veel voor mij als moeder van God”
Angelique Liebens is al zeven jaar actief als bestuurslid binnen de
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Inmiddels vervult zij al
2½ jaar de taak als vice-voorzitter van onze parochie.
Zoals u weet is recentelijk bekend geworden dat het beoogde
Eucharistisch Centrum verplaatst wordt naar onze
geloofsgemeenschap. Bij het Mariabeeld in de Hortus Martinicus
vertelt zij wat het haar doet om in deze tuin te zijn. “Maria betekent
heel erg veel voor mij als moeder van God. Het wees gegroet bidden
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we nog steeds het meest van alle gebeden. De vrouw van altijd
durende bijstand. Ik kom hier ook graag.”

Maar ook neemt zij u mee naar wat het betekent dat de
geloofsgemeenschap Sint Martinus het beoogde Eucharistisch
Centrum gaat worden. Aan het eind van geeft zij ons het volgende
mee: …probeer elkaar steeds beter te kennen. Probeer kennis en
ervaring uit te wisselen, probeer samen te komen, te vieren en te
zijn. Ga hiervoor naar:
https://www.youtube.com/watch?v=dpv1kXAZdDQ&feature=youtu.b
e

Krijn Koetsveld over de akoestiek van de
Sint- Martinuskerk
Sinds enige tijd is Krijn Koetsveld bezig om de geestelijke werken
van Claudio Monteverdi op CD te zetten Deze opnames komen uit
negen boeken madrigalen van Monteverdi.
In de week van 8 t/m 12 juni heeft hij met enkele collega-musici voor
dit project een aantal bijzondere opnames gemaakt in de Sint
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Martinuskerk te Hoogland. Dit beviel hem zeer goed en vooral is hij
te spreken over de akoestiek van deze kerk.
In de clip is Krijn te zien die op het schitterende Monteverdi-orgel
bespeelt en dat gebouwd is met subsidie van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.

Lees voor meer info over Le Nuove Musiche op hun
site: https://www.lenuovemusiche.nl/nl/home/ .
Juist nu, hebben zij uw steun nodig!
Zij hebben dit project juist nu in versnelde vorm opgezet, omdat het
een manier is om iets moois te doen, om wat te kunnen verdienen,
en om zich klaar te maken met een prachtige opname voor de postcoronatijd! Help hen daarom om dit project te voltooien en steun hun
crowdfundingactie, met leuke tegenprestaties!
Ga naar de site: https://www.voordekunst.nl/projecten/10365opname-selva-morale-e-spirituale-1 om hen te € steunen.
We hebben ook een interview met hem gemaakt. Dit is te bekijken
op het youtube kanaal van de geloofsgemeenschap Sint Martinus.
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Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=bEH9UHWpp4&feature=emb_logo
OVERLEDEN
Op 20 juni is op 81- jarige leeftijd overleden mevrouw Corrien Reitz.
Zij woonde aan de Vergulde wagen 46 in Nieuwland, Amersfoort.
Haar uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni om 13.00 uur in
de Martinuskerk. Haar crematie zal hierna volgen.

IN MEMORIAM
Hannie van Grondelle

Hannie werd geboren in 1934 in Nieuw- Vennep in de
Haarlemmermeerpolder. Ze was het vijfde kind in een gezin van
negen kinderen. Toen ze twee jaar oud was, verhuisde het gezin
naar Hillegom. Hannie volgde de kweekschool in Bergen en werkte
daarna als onderwijzeres in o.a. Sassenheim en Bussum. In 1969
leerde ze Cor kennen, die twee kinderen had uit een eerder huwelijk.
Een jaar later trouwden ze en ging Hannie bij Cor en de kinderen in
Rotterdam wonen. Samen kregen zij nog twee kinderen. Het gezin
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verhuisde voor korte tijd naar Steenwijk, om vervolgens in 1976 in
Hoogland neer te strijken. Hannie is zich in Hoogland echt thuis
gaan voelen en leerde er veel mensen kennen. Ze was zeer
betrokken bij de Sint-Martinuskerk: ze nam onder meer jarenlang
deel aan het Liturgisch Beraad en was tot voor kort nog gastvrouw
op de pastorie.
Hannie had vijf kleinkinderen, waar ze enorm van genoot en graag
spelletjes mee deed. Daarnaast hield ze ook erg van lezen en
haalde ze plezier uit het schrijven van stukjes, bijvoorbeeld als
reactie op een artikel in de krant of een tijdschrift.
In 2010 overleed Cor en verhuisde Hannie van Nieuwland naar een
woning aan de Pastorielaan, weer terug in haar dierbare Hoogland.
In 2019 onderging Hannie een zware operatie, waarvan ze gelukkig
goed herstelde.
Ze bleek echter ook beginnende dementie te hebben en ze vond
het vervelend dat haar hoofd haar steeds meer in de steek liet.
Desondanks maakte Hannie de laatste maanden een opgewekte
indruk, ook toen ze door de coronamaatregelen weinig bezoek meer
kon ontvangen. Voor Pinksteren had ze zelfs nog een stukje met
opbeurende woorden geschreven voor het parochieblad. Op
Tweede Pinksterdag echter, kwam Hannie ongelukkig ten val en
overleed ze enkele dagen later aan de gevolgen hiervan.
Familie, vrienden en de mensen van de Sint-Martinusgemeenschap
zullen haar liefde en helpende hand missen.

Rust zacht, Hannie.
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GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 28 juni
Misintentie:
 Cecilia van Dijk - van Dijk;
 Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella
Eggenkamp - van den Tweel:
 Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
 Annie Kok - Houdijk;
 Richard Noortman;
 Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon
Smink.
KOMENDE VIERINGEN:
Week 27
Vrijdag 3 juli om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Seniorenviering.
Zondag 5 juli om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

week 28
Zondag 12 juli om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal
en werkgroep;
Zang: Jeugdkoor Sint Maarten;
Familieviering.
Vrijdag 17 juli om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Seniorenviering.

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 zondag 5 juli. Daarom graag kopij
uiterlijk tot donderdag 2 juli 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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