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Vriendenbericht
Aan Vrienden van Martinus Hoogland <info@vriendenvanmartinushoogland.nl>  

In deze bijzondere �jd willen wij, als S�ch�ng Vrienden van St.Mar�nus Hoogland, toch even op deze
manier van ons laten horen. Ook ons houdt het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen in haar
greep. In gedachten zijn wij bij alle slachtoffers, hulpverleners, vitale beroepen en families. Maar ook de
kwetsbare groep, ouderen, zieken en gehandicapten mogen we niet vergeten. Allen hebben onze steun hart
nodig. 
De richtlijnen van het RIVM zijn er niet voor niets, samen komen we hier doorheen. 

 
Dit samen is ook waar de S�ch�ng Vrienden van St. Mar�nus voor staat. Wij zi�en niet s�l. Weliswaar zijn
onze eigen evenementen afgelast (Hoogland Goes Gospel – midzomer tuinfeest – klassendag monumenten
– monumentendag) en van anderen moeten we nog afwachten (Mar�nus Verbindt – Wintersferen). 
Maar niet alleen deze evenementen verbindt. Zo hebben we gezamenlijk met Loca�eraad en
Pastorraadsgroep de banner, zoals u dat van ons gewend bent, aan de voorzijde verzorgt en wordt er
regelma�g geluid door de kostersgroep. De vlaggen hangen gewoon op Koningsdag, 4 en 5 mei. 
We ondersteunen de werkgroep die zo prach�g het plein en Mariakapel gedenkwaardig weten te houden.
Klein, niet groots, als vriend weet je ook heel goed dat het in deze �jd niet gaat om jezelf maar om de ander
die het nodig hebben en willen we beslist niet vooraan staan. 
Als u nu een idee hee� waar wij kunnen bijstaan, kunnen ondersteunen en/of s�muleren horen we dit
natuurlijk graag. 
U weet ons vast te vinden, ook via info@vriendenvanmar�nushoogland.nl . 
Maar wist u dat we sinds januari ook op facebook.com zijn te vinden?

Houdt u sterk, vraag hulp waar nodig, houdt afstand maar wees verbindend!
Een echte vriend………

met vriendelijke groet, 
.Herman Casteel, voorzitter
namens
Stichting Vrienden van St.Martinuskerk  Hoogland
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