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In dringende gevallen zijn de pastores bereikbaar via telefoonnummer:
06 - 57 54 12 22.
('s Morgens op werkdagen krijgt u het centraal secretariaat aan de lijn, op andere
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MIJN VRAAG

WERKVELDEN

Amerikaanse zuster tot paus Franciscus: "Tot u kw am als bisschop van
Rome, beleefde ik een crisis in het geloof in de kerk maar ik ben
opgefleurd, sinds u paus bent gew orden." De paus: "Maak u geen
zorgen, ik ben tw ee keer per maand in een crisis!"

momenten de dienstdoende pastor.)
Via de e-mail is het pastoraal team te bereiken met het algemene e-mailadres:
pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl en elk van de pastores door zijn of haar,
hieronder vermeld email-adres te gebruiken.
Als u in onderstaand overzicht op video-interview klikt, krijgt u een
kennismakingsinterview uit 2010 met de betreffende pastor te zien.

Tuan Thanh Nguyen
pastoor
video-interview
033 - 253 84 77
(vrij op maandag)

Van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen
email sturen

profiel: liturgie
Josephine van Pampus
pastoraal werker
video-interview
033 - 889 09 94
06 - 30099163

Waterlelie 17
3824 GJ Amersfoort
jvanpampus@casema.nl

(vrij op maandag)
profielen: gemeenschapsopbouw,
vrijwillige medewerkers en oecumene
Guus Timmerman
pastoraal werker
video-interview
033 - 480 42 03
(vrij op woensdag en vrijdag)

p/a Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
email sturen

profiel: diaconie en individuele zielzorg
Edith Vos-van Norren
pastoraal werker
video-interview
06 - 57541256

Vrijheid 10

035 - 582 79 30

1231 TM Loosdrecht

(vrij op woensdag en vrijdag)

edithvos@kpnmail.nl

profiel: catechese
ASSISTENTEN
Roderick Vonhögen
pastor (priester)

Liendertseweg 48

video-interview

3814 PL Amersfoort
rvonhogen@katholiekamersfoort.nl

(weekendassistentie)
Frank Sieraal
diaken
033 - 472 94 38

jfrcsieraal@kpnmail.nl

(vrij op dinsdag)
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Paroc hie van Onze Lieve Vrouw

Pastorale Column

St. Ansfridus

werkterrein Geloven en Dienen (Diac onie)

Het Brandpunt

werkterrein Geloven en Vieren (Liturgie)

Kerklaan 22

Sint Franc isc us Xaverius

werkterrein Geloven en Leren (Catec hese)

3828 EB Hoogland

Heilige Geest

werkterrein Gemeensc hapsopbouw

Bereikbaar op:
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur

Sint Henric us

werkterrein Individuele zielzorg

De Herberg

Jongeren OLV van Amersfoort

Sint Joseph

werkterrein Vrijwillige Medewerkers

Heilig Kruis

werkterrein Relaties tussen kerken (Oec umene)

Sint Martinus

Spiritualiteit

Open Kontakt

Arc hief

Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Algemeen sec retariaat:

Tel: 033-4893599
stuur een e-mail

Contac tgegevens

