Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT
Nr 17 16 tot en met 29 augustus 2020

MEDEDELINGEN
Aandacht bij vieringen; reserveer!!!!!!!!
Het aantal besmettingen met corona neemt helaas weer zorgelijk
toe.
En toch hebben we de intentie om er alles aan te doen om deze
stijging te voorkomen.
Maar het valt soms niet mee om de maatregelen in acht te nemen.
Ook niet bij de vieringen, die wij weer samen mogen doen.
Om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat we
niet allemaal op het laatste moment binnenkomen. Het is belangrijk
dat u van tevoren een plaats hebt gereserveerd via de website
www.katholiekamersfoort.nl of telefonisch (033-4801223) via de
gastvrouwen op ma-wo-vr ochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Dat scheelt enorm veel registratie achter in de kerk. Het is belangrijk
dat u niet in discussie gaat met de mensen, die alles zo goed
mogelijk proberen te coördineren en u willen begeleiden naar een
plek in de kerk.
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Dit alles om te voorkomen dat er “stuwing” ontstaat bij de ingang van
de kerk en de maatregelen niet nageleefd kunnen worden, waardoor
er een groter risico bestaat op verspreiding van het virus.
Wij vragen u nadrukkelijk: Reserveer een plek! Kom niet op het
laatste moment! En ga niet in discussie!
“Met elkaar, voor elkaar”, de tekst op de coronavlag geeft duidelijk
aan waarom wij dit allemaal doen.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, stuur deze dan naar de
locatieraad (martinus.locatie@gmail.com).

Seniorenochtend 21 augustus
Op vrijdag 21 augustus is er weer gelegenheid om bij elkaar te
komen in de St. Martinus Geloofsgemeenschap.
Deze morgen zal Pastor Mauricio om 9.00 uur voorgaan in de H.
Eucharistieviering op het altaar in de kerk, omdat in de kapel niet
genoeg afstand mogelijk is.
Er begint alweer regelmaat te komen en we beginnen te wennen
aan de maatregelen die toch nodig zijn om het Coronavirus buiten te
houden.
Daar hoort bij dat u zich van te voren aanmeldt bij Tonnie, Ria of bij
de gastvrouwen op de Pastorie.
Van harte welkom!!!

Van een parochiaan
Hartelijk dank aan allen die het mogelijk maken om zo coronaproof
de zondagse viering bij te wonen.
Een dankbare parochiaan.
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Verkoop Hooglandse Streekproducten voor de
voedselbank
Delen van onze overvloed
Het is nu volop de tijd dat we oogsten van al het goede dat de natuur
ons geeft.
Vele parochianen maken van de zoete vruchten heerlijke jam, saus
of sap.
Vanaf zondag 23 augustus verkopen we deze zelfgemaakte
‘Hooglandse Streekprodukten’ na de viering in de Martinus.
De opbrengst gaat naar de Voedselbank.
Fijn als u meedoet!
Achter in de kerk staat een mand waarin u de potjes met
heerlijkheden kunt neerzetten.
Elk potje is te koop voor de prijs van € 2,50
U kunt de produkten ook inleveren bij Ad van Dijk, Kloosterlaan 23

Nieuwe gazonmaaier
Kortgeleden is door een jong, degelijk mechanisatiebedrijf uit de
Hooglandse polder een nieuwe gazonzitmaaier afgeleverd bij de
kerk. In aanwezigheid van nagenoeg de voltallige tuinploeg
demonstreerde leverancier Tom de knalgele Stiga maaier.
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Vaste machinist Hans van
Middelaar en 1ste reserve Herman
van de Boom grijnsden van oor tot
oor bij het starten van de 2cilinder
Park 340 PWX Stiga. Het front is
voorzien van een maaidek met 3
messen zodat elke hoek en talud
van een optimaal maairesultaat
wordt voorzien.
De oude John Deere maaier begon
vorig jaar ernstige
ouderdomsverschijnselen te
vertonen. Een noodreparatie heeft
hem nog een jaar in bedrijf
gehouden maar nu was het de hoogste tijd voor vervanging.
Als de natuur een beetje meewerkt, proberen we, mede met behulp
van deze machine, de gazons rond de kerk in een optimale conditie
te brengen.
Namens de tuingroep Hortus Martinicus, Wim van Dijk.

Twee broers zoeken een weekendpleeggezin in
Amersfoort e/o
Tim (13) en Daan (10) zoeken een deeltijdpleeggezin voor 2
weekenden per maand in (de omgeving van) Amersfoort. De
broers maken graag samen grapjes en zijn erg aan elkaar
gehecht.
Er is in het leven van Tim en Daan veel gebeurd. Mede vanwege de
ziekte van hun moeder. De broers hebben behoefte aan een
langdurig deeltijdgezin dat hen bijstaat in moeilijke tijden en waar ze
samen terechtkunnen.
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Over Tim en Daan
Beide jongens zitten op het speciaal onderwijs en hebben
duidelijkheid en structuur nodig. Tim houdt van rust, fantasy,
zwemmen en zelf spelletjes verzinnen. Daan houdt van zijn tablet en
eveneens van zwemmen en dan vooral van de glijbanen. Hij kan
ondeugend zijn, maar wil ook af en toe een dikke knuffel!

Bent u of kent u het deeltijdpleeggezin dat zijn wereld 2
weekenden per maand wil openen voor de broers?
Laat het weten aan Nienke Boonstra. Zij is telefonisch bereikbaar op
06 – 13 64 27 39 en per e-mail via n.boonstra@rading.nl.
Dank u wel!
Noot: vanwege hun privacy zijn de namen van de broers
verzonnen en is de foto niet echt.
https://www.rading.nl/pleegkinderen/weekend-pleeggezin-gezochtin-amersfoort-of-omgeving-voor-broers-tim-en-daan/
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Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor
Ethiopië
Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra kleding op te kunnen
halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan
Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.
Actiedag in Hoogland en Hooglanderveen.
Op woensdag 30 september a.s. kunt u uw herdraagbare kleding,
schoenen en huishoudtextiel, graag afgeven in gesloten plastic
zakken bij Dorpshuis De Dissel aan het Disselplein in
Hooglanderveen. Hier staan de Sam’s vrijwilligers van 16-18 uur en
van 19-20 uur voor u klaar om de goederen in ontvangst te nemen.
Lokale infrastructuur.
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee
etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de
spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg
dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders
een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie
gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg
van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale
infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie
verwaarloosd of zelfs verwoest. Om een levensvatbare terugkeer te
garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan
hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen
ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met
de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt
worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt
er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

!!!!!!!!!!! Zwoele Zomerse Filmavond.
15 augustus 20:30 in de tuin van de pastorie.
Vrij entree, maar bijdrage is welkom
Zie vorig Martinusbericht
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Opbrengsten collecten week 30, 31 en 32
26 juli
t.b.v. eigen geloofsgemeenschap
€ 188,15
2 augustus
t.b.v eigen geloofsgemeenschap
€ 235,60
9 augustus
t.b.v. eigen geloofsgemeenschap
€ 108,90
Dit is buiten de collectenopbrengst van koffiegeld en kaarsengeld

GEBEDS - EN MISINTENTIES
Zondag 16 augustus 2020
Jaargedachtenis:
 Jan Butzelaar;
 Mien van Dijk - Wolvenne en familie Van Dijk;
 Richard Noortman.
Misintentie:
 Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
 overleden ouders Hagenbirk - Klein en Gorter - Jacobs;
 Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
 Johannes Antonius Smink van de Sacramentsvereniging;
 Jan Smink;
 Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van
de Grootevheen.
Zondag 23 augustus 2020
Jaargedachtenis:
 Antoon van den Hoven;
 Annie Kok - Houdijk.
Misintentie:
 Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella
Eggenkamp - van den Tweel:
 Ouders van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard;
 Ouders Van den Hengel - Hilhorst en overleden familieleden;
 Anny Horst;
 Truus van Hoven - Voorburg;
 Wim Kuijer;
 Uit dankbaarheid voor een 50- jarig huwelijk, overleden familie
Hoogland - Van Middelaar en familie Van den Hengel.
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KOMENDE VIERINGEN:
week 34

week 36

Zondag 16 augustus om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Sint Martinuskoor.

Zondag 30 augustus om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Pastoor F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor.

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

Vrijdag 4 september om 09.00
uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Seniorenviering.

week 35
Zondag 23 augustus om 09.00
uur
Gebedsviering;
Voorganger: Ad van Dijk en
Elles Blewanus;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

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 30 augustus. Daarom graag kopij
uiterlijk tot donderdag 27 augustus 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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