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Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Kerkbalans: bijdragen aan het wezenlijke

Waar het om gaat
“In de kerk moet de ingewikkeldheid van het leven worden teruggebracht tot zijn essentie”,
zei een collega-pastor ooit. Het ging toen om wat de kerk aan mensen in nieuwbouwwijken
heeft te bieden. Maar ook als je in een oudere wijk of in een dorp woont, kan deze gedachte
je aanspreken. De kompasnaald tolt de hele week om zijn as, en wie dan op zondag naar de
kerk gaat, verlangt naar de essentie. Het wezen. De kern. Vaak is het lastig om tot die rust te
komen. Daarvoor zijn we teveel in het leven verwikkeld en wordt onze aandacht door teveel
dingen in beslag genomen. Toch is het van levensbelang om af en toe stil te vallen en even
op adem te komen. U kent dat wel: dat er even niets moet. Het is de rust die God aan mij
geeft als ik Hem opzoek en eenvoudig zeg: “Hier ben ik”. Dat duidt niet op wat ik kan doen,
maar op wie ik mag zijn. Wie de weg vindt naar de essentie, die wordt van gejaagde zoeker
tot stille ontvanger. Wie de weg vindt naar het wezenlijke, die krijgt een naam.
Onze naam
In onze parochie delen we met elkaar het geloof in God. Wij zijn dragers van Gods naam die
luidt: “Ik zal er zijn voor jou.” Die naam wijst niet alleen terug op onszelf, maar verbindt ons
ook met de ander. Wij staan in dienst van God en daardóór in dienst van onze medemens
en van onze wereld in navolging van Christus. “Je zult God liefhebben met heel je hart,
je ziel en je verstand. En de naaste als jezelf”. Zo brengt de ontmoeting met God en met
Christus in Zijn Woord en Sacramenten ons op het spoor van de medemens en van de wereld
om ons heen. Tot inkeer gekomen, proberen wij onze broeders en zusters te versterken.
Investeren in de toekomst
In Amersfoort en omstreken zijn gelovige mensen al eeuwenlang op deze manier onderweg.
Ze hebben geïnvesteerd in kerkgebouwen om een plek te hebben waar zij het wezenlijke op
het spoor konden komen. Ze hebben geïnvesteerd in mensen die Gods naam uitdragen en
die kwetsbare medemensen nabij zijn. Ze investeerden, kortom, in de toekomst van de
geloofsgemeenschap. En ieder jaar opnieuw hopen wij dat vele gelovigen dat zullen blijven
doen. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is belangrijk. U maakt het daarmee mogelijk dat
de kerkgemeenschap haar karakteristieke bijdrage levert aan de samenleving: om rust te
brengen, om de eenvoud te zoeken, om ademruimte te bieden, om de medemens in beeld te
brengen, om een zegen te zijn. Doe mee en investeer met ons in de toekomst van die kerk.
Bestuur en pastoraal team van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
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Beste Sint Martinus betrokkene,
En alweer is het januari van het nieuwe jaar en
krijgt u, zoals ieder jaar, van ons het verzoek, om
aan te geven, welke financiële bijdrage wij dit jaar
van u mogen ontvangen voor de actie ‘Kerkbalans’.

Waarom is dit zo belangrijk?
Onze maatschappij heeft permanent met veranderingen te maken. Zo ook bij onze geloofsgemeenschap. Als locatieraad zijn wij enthousiast bezig de
goede zaken te behouden, zoals het weekend van
het oogstdankfeest en vele andere door u positief
gewaardeerde activiteiten. Daarnaast proberen wij
ook nieuwe initiatieven op te zetten. Bijvoorbeeld
onze dialoog bijeenkomsten, nieuwsbrieven via de
mail etc. Sommige veranderingen kosten vrijwel
geen geld, andere gaan gepaard met heel veel
kosten. Vooral onderhoud en beheer van ons
kerkgebouw met zijn rijke historie, gaan gepaard
met hoge investeringen. In de afgelopen jaren
hebben wij hier al veel aan gedaan. Maar wij
hebben nog meer wensen. In het afgelopen jaar
hebben een groep vrijwilligers groot onderhoud in
onze tuin gedaan. Nu willen wij proberen plannen
uit te werken om deze plek nog meer een bron van
inspiratie te laten zijn voor ons allemaal. Wij hopen
bij uitwerking van deze plannen ook uw wensen
en ideeën te vernemen.

Maar ook zaken zoals het onderhoud van ons
kerkorgel en de toren zullen in de komende jaren
de nodige aandacht moeten krijgen.
Wij zullen in overleg met het parochiebestuur van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaan bezien,
welke mogelijkheden er wel of niet zullen komen.
Ook in de organisatie van de
locaties zal de komende
jaren mogelijk
verandering komen.
Onder meer met inzet
van onze eigen
kracht, als Sint
Martinus geloofsgemeenschap, zal het
nieuwe beleid voor de
gezamenlijke toekomst
worden vastgesteld.
Wij willen graag de levendige, zelfstandige
gemeenschap blijven, die de ingeslagen weg
van de afgelopen jaren verder kan voortzetten.
Het kan zijn dat omstandigheden een bijsturing
van deze weg nodig maken, maar, met behulp
van ondermeer uw financiële bijdrage, hopen wij
de huidige koers te kunnen continueren.
Wij zullen u in de loop van 2012 gaan informeren,
welke plannen er definitief zijn vastgesteld en
wanneer realisatie zal plaatsvinden.
Hebt u wensen of ideeën, spreek dan onze
locatieraadsleden hierop aan, of stuur een mail
naar martinus.locatie@gmail.com
Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor
uw bijdrage.
locatieraad geloofsgemeenschap St.Martinus.

...van blijvende waarde

110417 RRK-Kerkbalans-E:110417 KKR-kerkbalans 12-01-12 13:21 Pagina 1

Deze tien geloofsgemeenschappen vormen de

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Sint Ansfridus (zuidwest)
Jacob Catslaan 28
3818 WK Amersfoort
T 033-461 59 23
E st-ansfridus@katholiekamersfoort.nl

Heilig Kruis (oost)
Liendertseweg 46
3814 PL Amersfoort
T 033-472 14 89
E h-kruis@katholiekamersfoort.nl

Sint Franciscus Xaverius (centrum)
't Zand 31
3811 GB Amersfoort
T 033-472 17 05
E secretariaatsfx@gmail.com

Sint Martinus (noordoost)
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
T 033-480 12 23
E st-martinus@katholiekamersfoort.nl

Heilige Geest (zuidoost)
Mozartweg 54
3816 LT Amersfoort
T 033-472 09 33
E h-geest@katholiekamersfoort.nl

Het Brandpunt (oecumenisch)
Laan van Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
T 033-455 46 66

Sint Henricus (west)
Matthias Withoosstraat 34
3812 ST Amersfoort
T 033-461 46 31
E st-henricus@katholiekamersfoort.nl
Sint Joseph (noordoost)
Van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen
T 033-257 12 85
E st-joseph@katholiekamersfoort.nl

De Herberg (oecumenisch)
Watersteeg 85
3824 EL Amersfoort
T 033-457 11 41

Open Kontakt
p/a Hr. B. Jonker,
De Meent 6
3751 DT Spakenburg
T 033-298 35 41

Centraal Secretariaat | Kerklaan 22 | 3828 EB Hoogland | T 033-489 35 99 (09.00-13.00 uur)
E centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

www.katholiekamersfoort.nl

