
                                                         
      PROGRAMMA  MARTINUS  VERBINDT      

              “Verbinding in duurzaamheid en creativiteit”      

   
14.00 uur: opening op het kerkplein met een verrassend 

optreden van de Slagwerkersgroep van 
Muziekvereniging St.Caecilia uit Hoogland 

    
Pastorie: 

14.20 uur:   Djembé workshop  
14.45 uur: optreden van Marit Eijbergen 
15.10 uur: optreden van Simone de Bekker 
15.35 uur: optreden van het Zuid-Afrikaanse zangkoor 
  Duze NomShikaShika 
16.00 uur: Djembé workshop 
 
Liturgisch centrum / Altaar:  
 
14.00 uur: optreden van Marit Eijbergen 
14.20 uur: optreden van Simone de Bekker 
14.45 uur: optreden van het Zuid-Afrikaanse zangkoor 
  Duze NomShikaShika 
15.10 uur: optreden van Saxofoonkwartet Tuesday Night 
15.35 uur: optreden van Marit Eijbergen 
 
16.00 uur: GROOTSE veiling o.l.v. veilingmeester Irma 

Ebbenhorst; de opbrengst van deze veiling is 
bestemd voor het realiseren van een verlichte 
Martinuskerk in de winter 

 
16.40 uur: optreden van Saxofoonkwartet Tuesday Night 

17:00 uur Einde programma 

 

       z.o.z. 



                                                         
In en rondom de Martinuskerk treft u verder aan: 

Pastorie:    

Don Boscozaal: diverse optredens en Djembé workshops       
Van Zuijlenzaal: schilderen van keitjes voor kinderen 
 
Dagkapel: 
 
Restifal; georganiseerd door Matchpoint: publiek kan 
proeven en krijgt uitleg hoe men eenvoudig zoveel mogelijk in 
de keuken kan benutten tijdens het koken zodat men zo min 
mogelijk voedsel hoeft weg te gooien 
 
Kerk: 
- Boomstam zagen door Sander Boom 
- Exposanten via Ruth Jutte 
- Keramiek door Ans van Wegen 
- Houtsnijden door Jan de Ridder 
- Marmer imitatie door Antoon van Middelaar 
- Demonstratie vergulden door Wim Keijzer 
- Demonstratie Glas in Lood door Rianne Monkhorst 
- Workshop Elektronica door Jasper Kok 
- Demonstratie 3D printer 
- Broodbakken voor de kinderen 
- Vogelhuisjes door Gerard Kok 
- Weidevogelbeheer 
- Resultaat kweken van pompoenen door parochianen 
- Verkoop van streekproducten zoals jam, appelmoes, fruit 
- Stand Duurzaam wonen 
- Stand fairtrade informatie van de werkgroepen MOV/ZWO 
 
Achter in de kerk wordt catering verzorgd o.a. door: 
Cateringgroep de Pastorie van de Martinuskerk  
C.V. de Eemschuumers 
Bierbrouwersgilde de Amervallei (verkoop MartinusTorenbier) 

 
DANK VOOR UW KOMST EN TOT VOLGEND JAAR!!! 


