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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!"

SINT ANSFRIDUS

TOEKOMST GEMEENSCHAP
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CONTACT

Onze Ansfridusgemeenschap is hard op zoek naar nieuwe manieren waarop we elkaar
kunnen vinden en verbindingen kunnen aangaan. In oktober is er een
brainstormbijeenkomst geweest, waar vele ideeën zijn verzameld over de behoeftes
van bepaalde groepen en over activiteiten die we zouden kunnen ontwikkelen.

26 mei 11:00

Eucharistieviering
1 jun 19:00

Vesperviering
2 jun 11:00

Woord en Com m unieviering

De pastoraatsgroep is erg blij dat zij kan melden dat het eerste initiatief inmiddels is
uitgewerkt. Het blog Artemisia gaat over inspiratie, creatie en spiritualiteit. Het brengt
de boodschap van liefde, geschreven in de taal van vandaag. Nieuwsgierig ?

9 jun 11:00

Kijk even verder.

12 jun 20:00

Woord en Com m unieviering

Clara m editatie: de w eg naar
vrede
Directe toegang tot deze

16 jun 11:00

subsite

Eucharistieviering

19 m ei Kindernevendienst

23 jun 11:00

Woord en Com m unieviering

Kanselm ededeling van 21 april
2013

30 jun 11:00

Eucharistische fam ilieviering

Ansfridus als levend huis: plan
voor de toekom st
26 m aart Passion4U
Palm pasen fam ilieviering
30 jaar koor 4U!
Verslag van de eerste claram editatieavond
Nieuw jaarstoespraak: “het zijn
de vrijw illigers die het verschil
m aken”
Actie Kerkbalans 2013
Nieuw jaarsreceptie voor alle
parochianen

RK Paroc hie
Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Algemeen sec retariaat:
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
Bereikbaar op:
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
Tel: 033-4893599
stuur een e-mail

Paroc hie van Onze Lieve Vrouw

Pastorale Column

St. Ansfridus

werkterrein Geloven en Dienen (Diac onie)

Het Brandpunt

werkterrein Geloven en Vieren (Liturgie)

Sint Franc isc us Xaverius

werkterrein Geloven en Leren (Catec hese)

Heilige Geest

werkterrein Gemeensc hapsopbouw

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
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