INLEIDING
Hoogste tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief. Ontwikkelingen, nieuwe activiteiten, noodzakelijke communicatie en
terugkoppeling noodzaken hiertoe. Wederom uit “eerste hand” en niet van “horen zeggen”.
Het jaar 2019 is inmiddels afgesloten met een bewogen discussie (debatavond) en nieuwe ontwikkelingen
rondom OLVvA. Het plaatst de locatie en het gebouw voor nieuwe uitdagingen, kansen maar ook bedreigingen.
Of waren die er al? Kortom 2020 is begonnen. Een heel jaar voor ons, waarin we niet stil kunnen blijven zitten.
Doet u mee? Met handen, hoofd of hart? Nog geen donateur? Het wordt nu toch echt tijd aan te sluiten, uw stem
geldt en ons te helpen onze doelstelling waar te maken.
U kunt altijd contact met ons opnemen.
www.vriendenvanmartinus.nl of via info@vriendenvanmartinushoogland.nl
Herman Casteel, voorzitter

VERLICHTING
U hebt het niet kunnen missen!
Krantenberichten, lokale TV, (landelijk) nieuws; tijdens de nacht van de nacht hebben wij, samen met locatieraad
(LR) en OLVvA de verlichting van de toren in gebruik gesteld.
Juist daar waar aandacht gevraagd wordt voor leefbaarheid en duisternis hebben wij het voornemen en de wens
de toren letterlijk en figuurlijk het lichtpunt in de gemeenschap te zijn, waargemaakt.
Niet alleen natuurlijk.
Sponsoring middels crowd-funding, de opbrengst van de veiling Martinus Verbindt, de bijdrage buurtbudget en
de rugdekking van onze eigen middelen hebben dit mogelijk gemaakt. En we mogen natuurlijk de professionele
inzet van de werkploeg niet onderschatten. Dank allen hiervoor!
Tenslotte is de werkgroep vleermuizen Amersfoort (VLAM) zeer content met de zorg een aandacht voor de vaste
groep bewoners; de dwergvleermuis.

© 2020 Hoogland, Auteursrecht voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeel telijke bewerking.
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WORD DONATEUR

DEBAT (28.11.2019)

Ons donateursbeleid is sinds medio 2018 meer
toegespitst op de huidige tijd en ontwikkeling.

28 november 2019, Concordia, zo’n 35 mensen zijn
aanwezig om te aanschouwen wat wij zoal hebben
gedaan en om mee te praten over een mogelijke
toekomst. Als Stichting willen wij een spreekbuis zijn voor
nu en voor de toekomst met betrekking tot functionele
invulling en behoud.
Een kleine maar waardevolle afspiegeling van onze
achterban en stakeholders (belanghebbenden).
Locatie Raad deed achteraf toch mee en OLVvA
excuseerde zich (achteraf om begrijpelijke redenen (zie
elders in de Nieuwsbrief)).

U kunt eenmalig of langdurig donateur worden.
We kennen zes types met elk hun eigen pakket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goede gever;
donatie zelf te bepalen
Vriend;
donatie ≥€ 25,Donateur;
donatie ≥€ 40,Club Martinus;
donatie ≥€ 100,Weldoener;
donatie ≥€ 500,Sponsor;
donatie afhankelijk van
project
Bent u nog geen donateur?
Via onze website kunt u een en ander nalezen en u
aanmelden via het aanmeldformulier.
Wist u dat wij de status ANBI-cultureel hebben?
Hiermee kunt u tot wel 125% van uw bijdrage met
uw inkomstenbelasting verrekenen (kijk ook op
www.belastingdienst.nl).

STEUN ONZE STICHTING!
Kijk op www.vriendenvanmartinus.nl
Wordt donateur of doe met ons mee.

Wij zoeken nog (steeds) versterking

bestuurslid / communicatie / werkgroep

Timing en inhoud waren o zo actueel!
Het acteren, laten horen en zien van dat waar de
Stichting voor staat is (onbewust) zéér van invloed. Meer
dan ooit staat de Stichting volwassen op de kaart en doet
er toe.
Met de uitbouw naar volwassenheid, een gesprekpartner
een bruggenbouwer, willen we verder (duurzaam)
vormgeven en een rol spelen in het perspectief op de
toekomst.
Onze stakeholders zijn bovendien niet alleen in Hoogland
te vinden, maar in heel Amersfoort-Noord!
Uiteraard zullen we ons hierin blijven profileren en daar
waar nodig acteren, stimuleren en verdiepen. Een open
opstelling met maar één doel voor ogen; behoud van de
locatie en meebewegen en anticiperen op de
ontwikkelingen.
Wij zijn van plan dergelijke bijeenkomsten elk jaar op
herhaling te doen. Enerzijds om onze achterban blijvend
te informeren en anderzijds om zelf stappen voorwaarts
te kunnen blijven maken.

BELEIDSPLAN 2018-2021
Groei naar volwassenheid, bestendiging van wat we al hebben bereikt en vooruitkijken naar de toekomst zijn onze
doelen voor de komende periode 2018-2021.
De Stichting staat, maar willen we steviger en daadkrachtiger verankeren met het oog op de toekomst.
Het doorzetten van de inmiddels vele initiatieven is nog niet vanzelfsprekend, laat staan traditie.
Wij willen een spreekbuis zijn voor nu en voor de toekomst met betrekking tot functionele invulling en behoud van
onze Martinuskerk.
Maar als we een rol van betekenis willen (blijven) spelen zullen we meer moeten uitbouwen, meer
draagvlak/achterban moeten smeden en steviger naar de toekomst durven kijken. We zullen voortdurend het
gesprek moeten voeren.
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GOSPEL Experience
Wat begon als klein idee, initiatief dreigt toch echt groot(s) te
worden. Na aankondiging (28 november) en promotie (Wintersferen)
liep het storm! Binnen no time een potentieel koor bij elkaar van
ruim 120 enthousiastelingen. In 4 workshops klaarstomen voor een
daverend concert, die zijn weerga niet kent!
Clifton Grep en zijn crew (Black Gospel Experience) en artiesten
staan garant voor een ware beleving!
Kaartverkoop start op 1 februari via AH Hoogland
(slechts 15 euro pp!).

Experience of experiment?
Als Stichting staan wij voor initiëren, stimuleren en ondersteunen,
waarbij het gebruik centraal staat.
Voor en door de (Hooglandse) gemeenschap. Het gaat niet alleen om
gebouw en stenen; een plaats van betekenis. Met die betekenis staat
ook de oorsprong en geschiedenis van het gebouw centraal.
En geloof mag worden gevierd. Gospel staat voor blijde boodschap /
goed nieuws en is sterk verwant met geloofsbelevenis.
Wij willen hiermee als Vrienden laten zien, merken en proeven dat
geloofsbelevenis vele kleuren kent, past binnen de hedendaagse
geloofsbelevenis en stimulerend kan zijn voor de locatie.
U (be)leeft toch met ons mee?

OPEN MONUMENTDAG 2020
Ook wij doen weer traditiegetrouw
mee.
De klassendag op 26 juni en op
zaterdag 12 september de reguliere
deelname.
Nieuwsgierig? Kom gerust langs en
verbaas u over wat kerk en locatie te
bieden heeft. Het Thema voor 2020
is: Leermonumenten.

JAARREKENING 2019
Gezond en levendig, met haalbare ambities.
De laatste hand wordt gelegd aan de jaarrekening voor 2019.
De Auditcommissie (onafhankelijke controle) moet haar werk nog doen.
Binnenkort zullen we de (goedgekeurde jaarrekening) conform statuten en richtlijnen ANBI, publiceren op onze
website. U kunt deze ook opvragen via info@vriendenvanmartinushoogland.nl

IN GESPREK MET …..
Overeenkomstig onze doelstelling zijn wij in gesprek met Locatie Raad en OlVvA aangaande de ontwikkelingen.
Als Stichting staan we onafhankelijk vanuit de Hooglandse Gemeenschap maar hebben als Vrienden een bijzondere
band. De parochie (OLVvA) blijft met haar uitvoerend orgaan (Locatie Raad) juridisch eigenaar van locatie en
panden. Liturgie, pastoraal werk e.d. gaat daarbij over functie en inhoud. Als Stichting zijn wij blij en ingenomen
met deze betekenisvolle invulling van het eigenaarschap en daar waar mogelijk initiëren, stimuleren en
ondersteunen we deze invulling. Graag blijven wij op de hoogte van elkaars werk en verwachtingen. Daar waar
mogelijk kunnen (moeten) we elkaar versterken en vanuit het andere perspectief en speelveld helpen.
De laatste hand wordt gelegd aan de jaarrekening voor 2019.
De Auditcommissie (onafhankelijke controle) moet haar werk nog doen.
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OLVvA; nieuw Centraal Eucharistisch Centrum, onttrekking eredienst Kruiskerk
Begin december 2019 heeft het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot verplaatsing Eucharistisch Centrum
en onttrekking eredienst H. Kruiskerk met de locaties gedeeld. Dinsdag 28 januari is dit uitvoerig toegelicht in een
bijeenkomst in de H. Kruiskerk (Liendert / Kruiskamp). Op termijn zullen er derhalve nog maar vier fysieke plekken
in Amersfoort over zijn. Het bestuur hoopt hiermee op een meer gezonde fysieke belasting van pastores en
voorgangers, op een meer gezonde financiële positie en op een nieuwe aanzet voor een eigentijdse veelkleurige
parochie, waar iedereen welkom is.
Met het nog steeds dalend aantal kerkgangers (nu nog ca. 15.000) het structurele tekort van ruim € 250.000,- per
jaar is ingrijpen onvermijdelijk. Dit zat natuurlijk al langer in de lucht. Dat het Eucharistisch Centrum H. Kruiskerk
moet wijken is een bittere pil; voornamelijk als je bedenkt dat juist dezelfde keuze voor Eucharistisch Centrum en
de invulling hiervan grotendeels ten grondslag ligt aan de huidige positie en strubbeling van de afgelopen jaren.
Helaas spelen ook de maatschappelijk brede vergrijzing en het sentiment naar het instituut kerk een rol. De
nieuwe generatie weet de kerk maar matig te vinden. Doorslaggevend was echter de kansrijke positie van gebouw
en locatie op het speelveld van hergebruik en herontwikkeling.
Als Stichting zegt het ons iets over hedendaagse kerk, bestuur, visie en besluitvorming. En dit kunnen we
projecteren op de locatie St. Martinus. De toekomst blijft ongewis, ontwikkelingen gaan snel en ook Amersfoort
(en Soest) staan voor een uitermate lastige en delicate probleemstelling. Echte visie en daadkracht ontbreekt.
Toegegeven, voor ons is een sluiting op korte termijn niet aan de orde en we moeten (kunnen) ons vooralsnog
concentreren op een zo functioneel mogelijke invulling. Multifunctionaliteit is voor langere termijn immers de
enige overleving en bepalend voor de positie en waarde van de locatie in de gemeenschap. Alleen een
Eucharistische invulling is te smal en kwetsbaar.
De komende weken gaat OLVvA en achterban zich buigen over het vraagstuk welk van de vier locaties aangewezen
wordt als nieuw Eucharistisch Centrum. Als Stichting zijn we daar geen onderdeel van, misschien wel als persoon,
als parochiaan. Als Stichting zijn we blij en ingenomen met de betekenisvolle kerkelijke invulling en willen inzetten
voor een evenzo betekenisvolle functionele invulling naar de toekomst, ook al ligt dit buiten de kerk; wij staan
immers voor locatiebehoud.
Of en hoe een Nieuw Eucharistisch Centrum hiertoe bijdraagt met haar eigen kansen en mogelijkheden maar zeker
ook beperkingen en bedreigingen is nog maar de vraag. Realiseer je ook dat de opgave Eucharistisch Centrum ook
betekent inleveren van de onze eigengereide identiteit; er zal een nieuwe identiteit moeten ontstaan. Bedreigend
(vasthouden aan het oude) of juist kansrijk (ruimte voor ontwikkeling)?
In de tussentijd gaan onze gedachten uit naar het lokale team van de H. Kruiskerk. Je zult hier maar voor staan.
Datgene wat je met handen, hart en ziel hebt weten op te bouwen wordt weggenomen. Verbondenheid en
saamhorigheid wordt zwaar op de proef gesteld; een gebouw is meer dan een stapeling van stenen.
Als Stichting hebben we ons verbonden aan het gebouw, de locatie en de betekenis voor de mensen. En dat dat in
ons geval de St. Martinuskerk is doet niets af aan ons medeleven en gevoel naar de Kruisgemeenschap.
Als Stichting Vrienden van St. Martinus moeten we afwachten wat besluitvorming doet en van daaruit het beste er
van maken binnen onze eigen doelstelling.
Het initiëren, stimuleren en ondersteunen hoort daarbij om daar waar mogelijk elkaar te versterken en vanuit het
andere perspectief en speelveld te kunnen helpen.
Namens
Stichting Vrienden van St. Martinus Hoogland
Herman Casteel, voorzitter
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KERKENVISIE
Op 19 december jl. heeft de Gemeente haar
tussenstand Kerkenvisie (inventarisatieronde) gedeeld.

ACTIVITEITEN 2020
(onder voorbehoud)











Amersfoort is een van de pilotgemeentes die, met
financiële steun vanuit het Ministerie van OCW, samen
met onder andere kerkeigenaren en –beheerders,
werkt aan een lokale integrale kerkenvisie. Die visie is
bedoeld om gezamenlijk na te denken over de
toekomst van het lokale religieus erfgoed. De
inventarisatiefase was met name bedoeld om de stand
en daar waar mogelijk de toekomstige ontwikkelingen
in kaart te brengen. De bijbehorende enquête leverde
samenvattend de thema’s; het op kracht houden van
vrijwilligers, aandacht voor gebouw en functie in de
wijk en het matchen van mogelijk verhuur
(multifunctioneel gebruik).
Amersfoort telt 88 religieuze gebouwen, waarvan 22
rijksmonument, 7 gemeentelijk monument en 22 als
beeldbepalend. De rest is “onbeschermd”.
Onze waarneming is dat het in de werkgroep nog een
hele toer is om los te komen van de individuele
probleemstelling, laat staan te komen tot een
gemeenschappelijk gedragen visie. Daarnaast is niet
de Gemeente leading maar de individuele eigenaren.
Vervolgens als we kijken naar de St. Martinuskerk in
het geheel, spelen we hierin slechts een beperkte rol.
Wel van belang om ontwikkelingen en resultaten te
blijven volgen.







5 januari nieuwjaarsconcert St. Caecilia
20 januari actie Kerk Balans
9 februari Gluren bij de buren;
geen deelname
o 31 januari workshop Black Gospel
o 28 februari workshop Black Gospel
o 6 maart workshop Black Gospel
o 13 maart workshop Black Gospel
Concert 21 maart Hoogland Goes Back Gospel
5 mei bevrijdingsfeest in en rondom Kerklaan
14 juni sacramentsprocessie tuin pastorie
27 juni Midzomertuinfeest (?)
5 juli Struinen in de Tuinen (deelname?)
12-13 september Open Monumentendag
(thema; leermonument)
4-11 (?) oktober Martinus Verbindt
11 november St. Maarten
november (NTB) bijeenkomst VvMH
11 december Hooglandse Wintersferen
13 december Kerstsamenzang

KLOKKEN St. MARTINUSTOREN

Enige jaren terug (2017) is door een werkgroep grote
inspanning verricht het mechanisch deel te renoveren
en te vernieuwen. Techniek en aansturing stammen
echter uit 1957, zijn sterk verouderd, compleet
versleten, storingsgevoelig en onveilig.
De werkgroep heeft een plan samen met Koninklijke
Eijsbouts ontwikkeld om de motoren,
schakelmechanisme en sturing compleet te
vernieuwen.
Stichting Vrienden van St. Martinus kijkt op dit
moment op welke wijze zij samen met LR en OLVvA
e.a. dit kunnen gaan oplossen.
Een kerktoren zonder klokgelui kan natuurlijk niet!
Wees dus niet verbaasd als we hierop bij u
terugkomen!
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