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Heilige Geest
Welkom bij de R.K. Heilige Geest Geloofsgemeenschap in Amersfoort

Uitnodiging
Op eerste Pinksterdag, zondag 19 mei 2013, zal het 50 jaar geleden zijn dat de
Heilige Geestkerk in Amersfoort in gebruik werd genomen door de toenmalige
parochianen van de wijken Randenbroek, Schuilenburg, het Vermeerkwartier en
Dorrestein.
Dat willen we die dag feestelijk vieren en gedenken.
We nodigen u uit om dit samen met ons te doen om 11.00 uur in de Heilige
Geestkerk tijdens een bijzondere eucharistieviering, en aansluitend (zo rond 12.30
uur) een feestelijke ontmoeting met muziek, enkele mooie exposities, velerlei
activiteiten en de mogelijkheid om uw creatieve inspiratie te uiten. De hapjes en
de drankjes zullen op die dag niet ontbreken.
We hopen u als onze gast(en) te mogen begroeten op zondag 19 mei.

Gastvrij
De Heilige Geest geloofsgemeenschap is een warme, open en gastvrije geloofsgemeenschap
die biedt wat mensen in deze tijd zoeken bij de kerk in hun buurt.
Bijzonder is dat er altijd ruimte en aandacht is voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën.
Bovendien is er veel aandacht en zorg voor behoeften en noden van de omgeving, de
mensen in de wijken er omheen. En er is ruimte voor kinderen, van klein tot groot.
Die open, naar buiten gerichte, beweging van de gemeenschap is zeer karakteristiek. U bent
er van harte welkom.

Divers
De diversiteit van de wijken om de geloofsgemeenschap heen, is ook binnen de kerk terug te vinden. Er gebeurt van alles.
Van diaconie in de wijk,tot een multicultureel koor,van actieve open gesprekken via Stamtafelavonden tot Taizé-vieringen. Dit
alles naast de inspirerende reguliere RK vieringen op zondagmorgen en woensdagavond.

Open
Iedere dinsdag, woensdag en vrijdag is er een gastvrouw aanwezig van 10:00 tot 12:00 uur. U kunt dan terecht voor een praatje,
informatie of hulp bij doorverwijzing ingeval van moeilijkheden. Ook kunt U een kaarsje aansteken bij Maria of de wisselende
exposities komen bekijken.
Loop gerust eens binnen. Onze kerkdeur staat voor u open en er staat koffie klaar.
Heeft deze geloofsgemeenschap uw belangstelling?
U bent van harte uitgenodigd eens binnen te lopen.
Wij hopen dat we u kunnen inspireren via vieringen en andere activiteiten.

Namens de pastoraatsgroep en locatieraad van de H. Geest geloofsgemeenschap

Mozartweg 54
3816 LT Amersfoort
T 033 472 09 33
In dringende gevallen zijn de pastores bereikbaar via nummer:
06-575 412 22

Wij hopen u eens te mogen begroeten in ons kerkcentrum.
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