Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT
Nr 16 2 tot en met 15 augustus 2020
MEDEDELINGEN
Geschreven door een parochiaan
Eenzaam maar niet alleen.
Dit is de bekende titel van het boek van wijlen Koningin Wilhelmina.
Wij hadden niet gedacht dat het nog eens werkelijkheid zou worden.
Hoeveel mensen zijn er dezer dagen niet aan huis gebonden en
krijgen gelukkig hulp van alle kanten.
In deze moeilijke tijd hebben we allemaal steun nodig in welke vorm
dan ook.
Laten we blij zijn met zo’n grote gemeenschap om ons heen van
familie, buren, maar ook geloofsgenoten.
Al zijn de kerken dan gesloten, we kunnen ons tot elkaar richten
voor een lief woord of een daad. Zelf de winkeliers en restaurants
staan klaar om te helpen.
Ons vertrouwen in God mag ook niet verloren gaan. Dus kunnen we
thuis een kaarsje aansteken bij Maria, een schietgebedje, of een
duidelijk AVE MARIA.
Onze koren staan te popelen om weer te komen zingen en de in
diverse kerkdiensten.
Laten we in deze tijd niet bij de pakken neer gaan zitten.
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We zien de zon weer schijnen, en houden vol totdat alles weer
normaal is.
TEL UW ZEGENINGEN!!!!!!
Trees Evers- Mensing

Drie 'nieuwe' tuinbanken rondom de
Sint-Martinuskerk
Op zaterdagmorgen 25 april j.l. heeft de geloofsgemeenschap Sint
Martinus een oproep gedaan in het radioprogramma Servicelijn van
RTV-Utrecht. Dit radioprogramma wordt gepresenteerd door Vivian
Boelen. In dit programma hebben we een oproep gedaan aan de
luisteraars om ons tuinbanken te schenken die we wilden plaatsen
naast de Mariakapel en op de begraafplaats, De Langenoord. We
merkten dat in de aanvang van de Corona het bezoek aan de
Mariakapel toenam. Als je daar heen gaat, dan mag je maar met een
beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Het plaatsen van een
tuinbank zou het wachten wat kunnen veraangenamen. Deze
oproep werd door vele inwoners van onze provincie Utrecht
gehoord.
De resultaten
Nadat de hoorn van de telefoon was neergelegd, kwamen de
reacties binnen. Zo had een inwoner in Doorn voor ons twee
bijzondere tuinbanken en die wilde hij wel aan ons schenken. Een
mevrouw uit Woerden reageerde ook, want zij had op haar balkon
een houten tuinbank staan. Zij wilde hiervan af en schonk deze ook
aan ons. In totaal kregen we 3 tuinbanken en met deze oogst zijn we
heel erg blij! Hierna hebben we naar vrijwilligers gezocht en deze
waren in mum van tijd bij elkaar. Zo ging Harry van der Grinten
samen met vrijwilliger Herman Kok naar de plaats Doorn. Gerard
Hoogland deed ook mee. Hij ging samen met mij (Gerard) en een
goede vriend van hem naar Woerden. Bij aankomst op de diverse
plekken was iedereen verrast. Het resultaat was naar onze wens.
Deze tuinbanken moesten echter alleen nog een mooi lakje verf
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krijgen. Dit is verzorgd door de leden van de Tuingroep. Inmiddels
zijn alle banken nu geschilderd en staan deze op de genoemde
plekken rondom de Sint-Martinuskerk. Onze Geloofsgemeenschap
is hier erg blij mee.
Een gift in natura doen altijd het proberen waard!
Dus als u thuis ook iets heeft staan wat u niet meer gebruikt of weg
wilt doen, neem eerst even contact met ons op, want wie weet
hebben we belangstelling! We zijn met uw gift in natura ontzettend
geholpen!

In Hoogland doen we alles met elkaar en voor elkaar
AGENDA

Seniorenochtend met gebedsviering
Op vrijdag 7 augustus zal er voor de senioren weer de mogelijkheid
zijn om bij elkaar te komen, al is dat nog steeds op afstand van
anderhalve meter.
We beginnen om 09.00 uur met een Gebedsviering in de kerk,
waarin Tonnie zal voorgaan. Het is wel de bedoeling dat u zich
aanmeldt. Ook de Coronamaatregelen die op dit moment gelden,
worden in acht genomen. Het ligt in de bedoeling dat er na afloop
een kopje koffie kan worden gedronken en elkaar, weliswaar op
afstand, te ontmoeten. Ook u bent van harte welkom.

3

Aanmelden bij Tonnie :
Ria:
Gastvrouwen pastorie:

033 - 4 56 03 72 of 06 -14 73 00 62
033 - 4 80 77 24
033 - 4 80 12 23

Nog even stil in De Herberg...
De afgelopen weken is er in De Herberg op woensdagmiddag een
half uur van stilte en meditatie geweest, als een rustpunt in de wijk
en in de week. Anet Kiela, lid van de Boogkerk, en ik zijn begonnen
met het idee: "Al zitten we er maar met z'n tweeën - dit is gewoon
goed om te doen." Het heeft ons verrast dat de kleine kring rondom
de paaskaars van De Herberg zich elke keer weer vulde met vaste
én nieuwe bezoekers.
Als je de stilte in De Herberg ook wilt meemaken, dan kan dat nog
tot eind augustus. "Even stil in De Herberg" is er op woensdag, 5
augustus, 19 augustus en 26 augustus (niet op 12 augustus,
vanwege vakantie) van 13.00 uur tot 13.30 uur.
Je hoeft je niet aan te melden. Weet je van harte welkom!
Anna Walsma

Wegens succes geprolongeerd: een Zwoele
Zomerse Filmavond
Op zaterdagavond 15 augustus a.s. om 20:30 uur organiseren de
Vrienden van Martinus in de pastorietuin naast de Sint Martinuskerk
in Hoogland voor de tweede maal een Zwoele Zomerse Filmavond.
Deze avond is wegens succes geprolongeerd, want de eerste
filmavond was geslaagd en gezellig!
Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van een mooie
en goede speelfilm. Deze filmavond wordt georganiseerd om wat
reuring te geven in Hoogland e.o. De Corona betekende voor
iedereen veel, omdat we elkaar amper konden ontmoeten, spreken,
enz. Dat is de reden dat de Vrienden van Martinus u bij elkaar willen
brengen onder het genot van een drankje met de speelfilm.
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Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001)
Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain is een Franse romantische
komediefilm van Jean-Pierre Jeunet met Audrey Tautou in de
hoofdrol. De film, geschreven door Jeunet en Guillaume Laurant, is
een geromantiseerde weergave van het leven in Montmartre in
Parijs. De film werd een internationale kaskraker en werd
internationaal bekroond met vier Césars (waaronder voor beste film
en beste regisseur) en kreeg vijf Academy Award-nominaties. De
muziek werd gecomponeerd door Yann Tiersen.
De film beschrijft het sprookjesachtige en romantische verhaal van
de jonge vrouw Amélie die op een dag besluit dat ze met kleine
dingen andere mensen gelukkig kan maken. In ons land trok deze
film ruim: 345.000 bezoekers
De speelfilm start om 21:00 uur en eindigt om ± 23:59 uur
Als de weersverwachtingen niet goed zijn, dan moeten we deze
Zwoele Zomerse Filmavond helaas annuleren.
Voor deze avond kunnen we maximaal 100 gasten ontvangen, want
we houden in deze Coronatijd voldoende afstand van elkaar.
VOL = VOL!
Wij vragen om een vrijwillige bijdrage! Noteer deze datum en tijd
alvast in uw agenda en kom gezellig zwoelen.
Wijnhuis Alexander verzorgt voor deze avond uw drankje. Deze
activiteit is mede mogelijk gemaakt door Buurtbudget Hoogland, In
de buurt033, Sociaal Cultureel Fonds van de Amersfoortse
Verzekeringen, Groos op Hoogland en door sponsering van Wijnhuis
Alexander, VIA AV, Verhuurbedrijf Westerhuis b.v.
De gastheren, organisatoren, Koos van Dijk, Ruben van Loenen en
Gerard Hilhorst heten u van harte welkom!
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ACTIVITEITEN
Vredesweek 2020 Oproep aan fotografen
In de Vredesweek van zaterdag 19 t/m zondag 26 september 2020
wil de Amersfoortse Ambassade van Vrede, onderdeel van PAX,
een Vredesexpositie organiseren in een 3-tal kerken in de
Amersfoortse binnenstad.
Thema dit jaar is : “ Vrede verbindt Verschil “.
Te denken valt aan: Verschil tussen landen,
Verschillen tussen bevolkingsgroepen,
Verschillen in je eigen omgeving of buurt,
Opvallende maatschappelijke verschillen waar u
zelf tegenaan loopt.
De Ambassade van Vrede is op zoek naar (amateur) fotografen of
fotoclubs die bestaand fotowerk m.b.t. dit thema in hun collectie
hebben zitten en die dit gedurende een korte periode uit zouden
willen lenen of geïnspireerd door het Vredesthema van dit jaar met
nieuw werk aan de slag willen gaan.
Het ligt in de bedoeling om de fotowerken in en rondom de
Vredesweek aan een breed publiek te laten zien.
De roulerende expositie in een 3-tal binnenstadskerken zal wat
ruimer te zien zijn dan alléén in de Vredesweek.
Aan individuele fotografen vragen we:
Heeft u werk beschikbaar of spreekt dit thema u aan en zou u iets
willen maken voor deze komende expositie in september.
Uw reacties ontvangen we graag via de Amersfoortse Ambassade
van Vrede: E-mail adres: secr.pg.ghga@xs4all.n
Tel. 033 – 47 21 882
Namens de Amersfoortse Ambassade van Vrede;
H. Hemels, amb. lid namens de RK Parochie OLV van Amersfoort.
E. van Muijden, amb. lid namens het Apostolisch Genootschap Amf.
G. Sepers, amb. lid namens Amnesty International afd. A’foort.
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DOOPVIERING
Op 16 augustus 2020 zal Faj Grace de Koning worden gedoopt door
diaken F. Sieraal om 13.00 uur in de St. Martinuskerk.
Op 16 augustus 2020 wordt dhr. Gerard Peter van Asch gedoopt
tijdens de viering van 9.00 uur door pastoor J. Skiba.

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 2 augustus 2020
Misintentie:
 Jacobus Antonius Botterblom en Richarca Hendrika Botterblom Voskuilen van de Sacramentsvereniging;
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 Gijs Hartman;
 Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders
Van der Linden en Jola;
 Cornelia Johanna van den Hoven - Valkengoed van de
Sacramentsvereniging;
 Jeroen van Ophoven.
Zondag 9 augustus 2020
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp;
 Annie Kok - Houdijk.

KOMENDE VIERINGEN:
Week 32

week 34

Zondag 2 augustus om 09.00
uur

Zondag 16 augustus om 09.00
uur

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor R.
Vonhögen;
Zang: Sint Martinuskoor.

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Zang: Sint Martinuskoor.
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Vrijdag 7 augustus om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Tonnie Snijders
Seniorenviering.

Zondag 16 augustus om 13.00
uur
Doopviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal.

Week 33
Zondag 9 augustus om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Vrijdag 21 augustus om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Seniorenviering.

U kunt reserveren voor de vieringen via website
www.katholiekamersfoort.nl (keuze St. Martinus en datum) Dit heeft
de voorkeur!
Of via de gastvrouwen (033-4801223) op ma-, wo- en vr-ochtend
van 9.30 tot 11.30 uur
U dient zich voor elke viering apart aan te melden.
Als u zich niet heeft aangemeld en het aantal kerkgangers dat wel
heeft gereserveerd, de 130 heeft bereikt, loopt u de kans dat wij u
niet kunnen toelaten tot de viering. wegens de maatregelen van
RIVM en bisdom,
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 16 augustus 2020. Daarom graag
kopij uiterlijk tot donderdag 13 augustus 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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