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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!"

Kerkelijke Organisatie

Collega pastores en dominees in Amersfoort zijn vaak zo druk bezig binnen hun
eigen gemeente of parochie dat je elkaar soms niet eens kent - terwijl je notabene
bezig bent met hetzelfde werk, bezield en vol vuur van de Enige. Het werd hoog tijd
voor een ontmoeting en dinsdag 24 april waren 18 voorgangers van katholieke en
protestantse zijde bij elkaar in de Pastorie in Hoogland. De meeste namen zijn wel
bekend maar welk gezicht hoort daar nu bij? Na de kennismaking hebben we met
elkaar uitgewisseld waar je nu enthousiast voor bent in het werk en wat je zou willen
delen met een ander. Wie weet, merkt u hiervan het komende
jaar oecumenische resultaat. Met dank aan Ans en Johan voor de verzorging van de
innerlijke mens, was het een prima samenzijn.

Josephine van Pampus

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

Open Kontakt

Arc hief
Contac tgegevens

