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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!"
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Welkom bij de R.K. Heilig Kruiskerk in Amersfoort
Graag heten wij u hartelijk welkom op onze pagina’s van de R.K. Heilig Kruiskerk in Amersfoort. Ons
kerkgebouw ligt in de wijk Kruiskamp, aan de noordoostkant van het centrum, aan de
Liendertseweg en dateert van 1958. Het wordt geprezen om zijn schitterende vormgeving, lichtval,
kleuren, kunstwerken, materiaalgebruik en ruimtewerking.

Directe toegang tot deze
subsite

De Heilig Kruiskerk is door de aartsbisschop aangewezen als eucharistisch centrum van de parochie
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Dit betekent dat er elke zondag (om 9.30 uur) en op overige
hoogfeesten (door de weeks om 19.00 uur en op zaterdag om 10.00 uur) een eucharistieviering is en
dat het Paastriduum hier volledig gevierd wordt.
Wij willen graag een gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die actief is in de wijk en oog heeft voor de
noden van anderen. U bent van harte welkom.

E-mail
U kunt een e-mailbericht sturen naar het secretariaat van het Heilig Kruis.

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
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