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‘Nieuwsgierig heid!’ is het antwoord van 
Casper Staal op de vraag waarom hij als 
expert meedoet aan Tussen Kerk en 
Kitsch. ‘Ik ben ontzettend benieuwd: wat 
brengen de mensen mee? Wat hebben ze 
bewaard, wat is ze lief? Weten ze er zelf 
iets over te vertellen? En anders heb ik er 
meestal zelf wel een verhaal bij!’ 

Casper Staal is stafmedewerker geweest 
van Museum Catharijneconvent in Utrecht. 
Dit museum herbergt de kunst collecties 
van enkele bisdommen en andere ker-
ken. Casper maakte het  
ontstaan van het museum in het oude 

Catharinaklooster 
helemaal mee. Zijn 
kennis van religi-
euze kunst is dan 
ook onuitputtelijk 
en hij kan aansteke-
lijk vertellen.  
Voor Mirakel wil Casper een voorproefje 
geven van zijn kunnen. Hij geeft zijn me-
ning over een Mariawandkleed, eigen-
dom van een parochiaan. ‘Het is 
gesigneerd met HBF en een jaartal, 1958. 
Dat vertelt ons dat het is gemaakt door 
Hildegard Brom-Fischer. Het is hand-ge-
borduurd, met allerlei vrije steken en ap-
plicaties.’ Hildegard Brom was dé 
vernieuwster van de kerkelijke borduur-
kunst. Ze volgde in Münster een oplei-
ding in de naaldkunst. Daar werd ze 
‘ontdekt’ door Jan-Eloy en Leo Brom, uit 
het beroemde katholieke edelsmeden-ge-
slacht Brom. ‘Zij vonden het werk van de 
jonge Hildegard Fischer verfrissend en 
nieuw. Ze nodigden haar uit naar 
Nederland te komen.’

Van oudsher staat de maand mei in  
het teken van Maria. Onze 
parochie heeft er de hele 
maand aandacht voor in 
vieringen en activiteiten. 
Met als afsluiting de 
Mariadag rond de St. 
Ansfriduskerk. Op het 
programma ondermeer de 
mogelijkheid om ‘maria-
kunst’ door een expert te 
laten beoordelen.

Samen geloven in wonderen
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In mijn kinderbijbel vroeger stond over 
Hemelvaart een afbeelding van Jezus op 
een wolk. En over Pinksteren een afbeel-
ding van de apostelen met een vlamme-
tje boven hun hoofd. Mooi, maar 
herkennen of snappen deed ik het niet.
In het bijbelverhaal over Pinksteren  
lezen we in vertalingen woorden als:  
ze waren begeesterd, ze zijn dronken, 
het gedrag van de apostelen roept ver-
bijstering en vertwijfeling op. Veel emo-
tie dus. Want als ons hart ergens vol van 
is, dan kunnen we niet stoppen erover te 
praten. Of we zijn enthousiast over ons 
werk, onze passie óf we zijn verliefd, 
hebben een kind gekregen…

We lijken dat een beetje verleerd, zeker 
als het over ons geloof gaat. Weten we 
nog wel wat ons in vuur en vlam zet? 
Het is ons allen zo gegund, dat wij  
andere mensen enthousiast maken?  
En ook in vertwijfeling brengen door  
te vertellen wat ons raakt, wat ons ten 
diepste beroert en bezielt? En zelf ook 
begeesterd raken door anderen? 
Kwestie van gewoon doen?! Kwestie 
van durven en ontdekken?!

De Geest waait waarheen zij wil...  
En ik hoop dat u haar kunt 
ontvangen.  

Ellen Hogema
pw diaconie
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Begeesterd

Mariadag met deskundig oordeel
Kunstkenner Casper Staal te gast 



       
   
              

Casper Staal ziet in het Mariawandkleed 
onmiskenbaar Hildegards stijl. ‘Ze 
maakt graag lange slanke figuren met 
elegante handen en in subtiele kleuren. 
De toen gangbare neo-gotische bor-
duursels waren ‘schilderijen’ van einde-
loos veel steekjes zijde en gouddraad, 
maar Hildegard werkte met fantasieste-
ken en stofapplicaties, met zilver-en 
goudleer, pailletjes en kraaltjes… het 
heeft een ‘driedimensionaal’ aspect. Dit 
past in de liturgievernieuwing die in de 
eerste helft van de 20e eeuw opkwam. 
Hildegard was een echte ‘naald- kun-
stenares’. Haar werk is altijd gebaseerd 
op haar eigen, originele tekeningen.’
 
Het hoge woord is eruit: dit wandkleed 
valt zeker niet onder ‘kitsch’! Op de 
vraag of het ook zeldzaam is, zegt 

Op weg naar Santiago

Casper stellig: ‘Niet echt, want 
Hildegard heeft in haar lange leven on-
voorstelbaar veel gemaakt. Overal in 
Nederland kom je haar werk tegen, 
grote wandkleden, zoals een Martinus 
in de trouwzaal van het Utrechtse stad-
huis, in kerken en kloosters, op kazui-
fels en rouwwerk, maar ook in klein 
formaat, in opdracht. Jammer genoeg 
heeft Hildegard nooit registers bijge-
houden van haar werk en waar het naar-

toe ging.’  Over de waarde van het 
wandkleed durft Casper geen uitspraak 
te doen. ‘Ik zit niet in de handel, het is 
moeilijk te zeggen. Maar ik vind het ont-
zettend leuk om werk van Hildegard zo 
tegen te komen. Ik ben benieuwd wat 
voor verrassingen er op de Mariadag 
nog meer opduiken!’
Casper Staal is op 27 mei vanaf 14.00 uur te 
raadplegen in de St. Ansfriduskerk
Meer over Maria op pagina 4 en 5   
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Doe mee!

Colofon
MiRaKeL verschijnt zeven keer per jaar  
en wordt samengesteld door Tom Dirks,  
Marjet de Jong en pw. Josephine van 
Pampus.
Met medewerking van Kitty van Adrichem.

Kopij voor nummer 5 is welkom  
voor 28 mei via  
mirakel@katholiekamersfoort.nl  
of per post Redactie Mirakel,  
Kerklaan 22, 3828 EB  Amersfoort. 

Grafische verzorging 
De Weijer Design BNO, Baarn
Druk Trepico, Nijkerk
Abonnementen en bezorging 
abo-mirakel@katholiekamersfoort.nl 

De parochie en Mirakel financieel  
ondersteunen kan via  
NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v.  
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort.

Open koffieochtend 
Iedere dinsdag is er om 09.30 uur in de 
Parochiezaal St. Joseph een open koffieoch-
tend om elkaar te ontmoeten bij een vers  
gezet kopje koffie of thee. In alle rust even 
aandacht voor elkaar. Ook is er voor de 
 kinderen limonade. 

Fietsen op Zondag 
Een ontspannende fietstocht 
vanaf de St. Josephkerk. 
Onderweg is er ruimte om met el-
kaar in gesprek te gaan, er is een picknick en 
een bezoek aan een galerie, tuin of natuur-
gebied. Start na de viering van 11.00 uur. 
Informatie bij Henny Kilsdonk (033 –  
844 24 96 | h.kilsdonk9@upcmail.nl)

Christelijke meditatie
Er worden 2 teksten gelezen, gevolgd door  
15 minuten in stilte mediteren, ingekaderd in 
een vast openingsgebed en een slotgebed. 
We volgen hiermee de Christelijke meditatie 
traditie. Elke donderdagavond van 19.30 tot 
20.30 uur in de St. Ansfriduskerk. Informatie 
bij Marguerite van Stolk (033-461 82 74) of 
Herman Roos (06-53 644 715).
 
 

Pastor Roderick Vonhögen heeft de 
stoute schoenen aangetrokken en is 
tussen Pasen en Pinksteren onderweg 
van Lourdes naar Santiago de 
Compostella.   ‘Ik ben nu 20 jaar pries-
ter, en vlak voor Pasen begon ik mijn 
50ste levensjaar. Het leek me een mooi 
moment eens alle drukke bezigheden 
achter te laten om ruimte te maken voor 
een soort ‘tweede huwelijksreis’ met 
God. Van Maria in Lourdes, de plek 
waar bij de grot mijn priesterroeping 
duidelijk werd, naar de apostel Jakobus 
in Santiago.’ Helemaal loskomen van 
het thuisfront zal hem niet lukken, maar 
dat is ook niet de bedoeling. ‘Veel van 
mijn volgers op TV en sociale media zul-
len nooit de gelegenheid hebben om 
deze tocht te maken. Voor hen probeer 

ik elke dag een kort filmpje te maken om  
ze op die manier mee te nemen op de 
Camino. Maar verder laat ik alle email  
en media achter me.’  Pastor Roderick  
is te volgen via i   facebook.com/
RoderickVonhogen en twitter.com/
FatherRoderick (engelstalig) en  
facebook.com/RoderickZoekt en  
twitter.com/RoderickZoekt  
(nederlandstalig). 

Vervolg van pagina 1
Tussen Kerk en Kitch

Casper Staal bij Tussen Kerk en Kunst van het Aartsbisdom



       
   
              

Welkom in de kerk

Toekomst van de parochie: optimisme én zorg
Natuurlijk zijn geloven en spirituali-
teit het belangrijkst, maar we kunnen 
niet zonder beleid maken en besturen. 
Daarover gaat het de komende maan-
den óók in onze parochie. De aftrap 
was eind maart, in de voormalige St. 
Henricuskerk kwamen bijna dertig vrij-
willigers, bestuurders en pastoraal wer-
kers bijeen om zich over de vraag hoe 
we als parochie verder gaan. Er zijn 
enorm veel uitdagingen, maar gelukkig 
ook veel zaken waar we trots op mogen 
zijn. Bijvoorbeeld de vele vrijwilligers 
bij de St. Fanciscus Xaverius, de belang-
rijke rol van de H. Kruiskerk voor de 
hele parochie; de hechte band van de 
Henricusgemeenschap na sluiting van 
de kerk; de overgang van de H. Geest 
naar een inloophuis; de gastvrije bezin-
ningsactiviteiten van de Ansfridus; de 

oecumenische kracht van Het Brand-
punt; de verbondenheid die de St. 
Martinus uitstraalt; de St. Joseph als een 
naar buiten gerichte vitale gemeen-
schap en de centrale rol van de Herberg 
in Nieuwland. 
Maar, onze begroting hangt al jaren met 
elastiek bij elkaar. Ondanks heel zuinig 
werken en de gulle donaties eindigen 
we elk jaar met een begroting-op-het-
randje. Alleen dankzij incidentele baten 
hebben we de afgelopen jaren neutraal 
of met kleine verliezen kunnen afslui-
ten. Dat is op korte termijn afgelopen. 
Als we onze activiteiten en aanwezig-
heid op het huidige niveau willen hand-
haven –en dat willen we graag!- moeten 
we dus meer inkomsten binnenhalen 
en/of plekken zien te vinden waar we 
kunnen bezuinigen. Dit is niet alleen 

een taak voor de penningmeesters van 
de gemeenschappen en de parochie, 
maar iedereen is nadrukkelijk uitgeno-
digd om méé te denken. Toch willen  
we met pastorale zorg, spiritualiteit en 
geloof  aanwezig, gastvrij, zichtbaar en 
aandachtig blijven: de kernwaarden van 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
Daarom willen we nu al ‘voorsorteren’ 
op de toekomst en daarvoor is een  
project gestart waar de geloofsgemeen-
schappen en het parochiebestuur samen 
in optrekken. Eind mei is er een bijeen-
komst als vervolg op de sessie in maart. 
Dan worden de antwoorden en denk-
richtingen verder besproken en concreet 
gemaakt voor een ‘update’ van het be-
leidsplan. Meedenken en meedoen? 
Iedereen is en alle ideeën zijn welkom!   
Richard van Berkel 

Marije Seinen-Molensky (39) en Jasper 
van den Bovenkamp (29) zijn tijdens  
de Paaswake in de H. Kruiskerk opge-
nomen in de rooms-katholieke Kerk. 
Beiden hebben afgelopen jaar de cursus 
RK voor Beginners gevolgd en de keuze 
gemaakt om zich aan te sluiten bij de  
parochie. 
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mirakel@katholiekamersfoort.nl

Zondagsgeest
De Wijkherberg Heilige Geest is 
geopend van 14.30 tot 16.30 
uur. Iedereen is welkom. Er is 
Bakken zonder oven (14) en Collages maken 
op kleur (28). Het is een open inloop, aan-
melden is niet nodig. Vooraf is er om 14.00 
uur een Adempauze (14 en 11).

Een groep van 20 parochianen is met pastoraal werker Josephine van Pampus op 
reis geweest naar Cyprus. Een verslag is te vinden op www.katholiekamersfoort.nl. Bij 
het ter perse gaan van deze editie van Mirakel kon nog net een foto mee van het ver-
trek vanuit Hoogland. 

Mystieke teksten
Samen lezen, mediteren en uitwisselen  
over teksten uit de ‘Monastieke Tuin’. Elke 
derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 
21.00 uur in de St. Ansfriduskerk. Aanmelden 
bij Herman Roos (06-53 644 715 |  
roos.herman@me.com). 

Film
Voorstelling binnen het thema Spoorzoekers 
en Wegwijzers. De film ‘Spring, summer, fall, 
winter... and spring’ gaat over een boedhis-
tische tempel die in een meer tussen 
Koreaanse bergen drijft. De film is om 19.30 
uur te zien in de Pastorie in Hoogland. 
Aanmelden via jvanpampus@casema.nl. 
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Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de 
Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. In deze maand zijn er in 
onze parochie talloze vieringen en activiteiten rond Maria. Op deze pagina’s een (niet uitputtend) overzicht.

Vrouwevaert  
Ben je Amersfoorter, dan moet je de 
Vrouwevaert eens meemaken. De stille 
bidtocht ter ere van Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort. Het OLV Gilde heet allen 
welkom op zaterdag 27 mei om 7.30 uur 
op ’t Zand 13 voor een gebedsdienst en 
een wandeling langs de belangrijke plek-
ken van het Mariamirakel uit 1444. De 
stoet loopt in stilte mijmerend het proces-
siepad dat stamt uit de middeleeuwen. 
Na de Reformatie mocht de publieke  
processie niet meer worden  ge houden. 
Onopvallend zetten enkele katholieke 
Amersfoorters de traditie voort. In 1933 
werd het OLV Gilde opgericht om deze 
devotie weer nieuw leven in te blazen.  
Wil je je voegen in de stoet van gelovigen 
die al bijna 575 jaren Maria eren als 
Beschermvrouwe van Amersfoort en  
de Lage Landen aan de zee, sluit je aan!  
De Vrouwevaert duur tot 9.30 uur.

Gezamenlijke viering
De Katholieke Indonesische Gemeen-
schap (KKI) is eens per maand thuis in 
de St. Ansfriduskerk. Rond de eigen 
middagviering wordt steevast een 
maaltijd gehouden om met elkaar in ge-
sprek te gaan en zo samen te komen. Op 
28 mei is er een laagdrempelige manier 
om kennis te maken met deze gemeen-
schap, want om 11.00 uur is er samen 
met de KKI een bijzondere Maria-
viering. Tijdens deze viering gaan voor 
pastoor Tuan en pastor Kees Brouwer. 
De zang wordt verzorgd door Koor 4U.

Mariamaaltijd 
In de serie Aan Tafel bij Joseph is er op  
vrijdag 12 mei een Mariadiner in de 
Parochiezaal St. Joseph. Wat zou Maria 
vaak gegeten hebben? Welke lievelings-
gerechten van Jezus of Jozef heeft ze ge-
kookt? En wat vond zij zelf erg lekker? 
Pastoraal werkster Josephine van 
Pampus en teamassistente Marjolein 
Draijer gaan koken. Om 18.00 uur ga je 
aan tafel, na afloop is er koffie en thee. 
Aanmelden tot 8 mei via  
parochiezaal@stjoseph-olva.nl.

Mariavieringen 
In het het liturgisch rooster op pagina 
pagina 10 vindt u alle Mariavieringen 
en samenkomsten rond de rozenkrans 
in onze parochie. 

Amersfoort is van verre herkenbaar 
aan de Onze Lieve Vrouwetoren.  
Al eeuwen voelt Amersfoort de bij-
zondere bescherming van de moe-
der van Jezus. Pelgrims kwamen 
naar onze stad, zochten troost bij 
Maria en dankten haar voor haar 
voorspraak bij God. Ikzelf heb  
net als anderen veel aan Maria te 
danken. Daarom ben ik blij dat de 
meimaand in onze geloofsgemeen-
schappen in het teken zal staan van 
Maria. Blij met het nieuwe initiatief 
van de eerste Amersfoortse Mariadag 
op zaterdag 27 mei. Ik hoop dat vele 
parochianen de vreugde van de 
Mariamaand zullen ervaren en 
doorgeven!     
Pastoor Tuan

Maria is onze hemelse moeder met de zeven 
vreugden en de zeven smarten. Ze was/is een 
mens zoals wij en begrijpt ons als geen ander. 

Bij haar kunnen wij altijd terecht met onze  
 zorgen en verdriet, maar ook met onze  
dankbaarheid. - Riet van der Heijden

“

”

‘Spiritualiteit in de stad  
van groot belang’

Burge meester 
Lucas Bolsius 
vertelt hart-
verwarmend 
over Maria, 
Amersfoort 

en Lourdes in het boekje Maria dat 
in deze meimaand is verschenen. 
‘Eigenlijk kreeg ik het verhaal van 
het Mirakel van Amers foort pas 
goed in beeld toen ik er burgemees-
ter werd. Onze stad ademt dit ver-
haal, de prachtige Onze Lieve 
Vrouwetoren staat midden in het 
centrum.’ Bolsius ziet soms kaarsjes 
staan bij de deuren van de toren. 
‘Het blijkt dat mensen spontaan 
nieuwe vormen vinden. Het is goed 
om daarmee rekening te houden. Ik 
vind de spiritualiteit in de stad van 
groot belang. Een stad is een stad 
van mensen, niet alleen van stenen.’ 
Lourdes is hem dierbaar. ‘Wat ik 
daar meemaak is indrukwekkend 
en ik probeer het te bevatten. Maar 
het blijft een mirakel.’Het boekje  
bevat nog veel meer Maria verhalen 
en is voor € 5,95 verkrijgbaar bij 
 i  www.adveniat.nl.     

Misdaad en Maria
Misdaad-
journalist 
John van den 
Heuvel (SBS6 
/ De Te-
legraaf) be-
weegt zich 

voor zijn werk rond de onderwereld. En 
hij is praktizerend katholiek, met grote 
liefde voor Maria. Hoe verhoudt zich 
dat tot elkaar, welke dilemma’s komt hij 
tegen en waar vindt hij steun en kracht? 
Op deze en andere vragen geeft Van den 
Heuvel antwoord tijdens het 
ZondagsOntbijt op 7 mei om 10.00 uur in 
de Parochiezaal St. Joseph. Het ontbijt 
wordt om 11.00 uur afgesloten met een 
korte gebedsviering in de kerk.

Veel aan Maria te danken
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De toppers uit het programma:

LEZING – 11.30 uur door  
dr. Ludo Jongen ‘Maria en  
haar betekenis voor Amersfoort’.  
Ludo Jongen vertaalde met Dick de Boer  
‘het Amersfoorts Mirakelboek’ met bijna 550 wonderen  
op voorspraak van Maria. Zo krijgen we een inkijkje in het 
leven van 1444 tot 1546. 

MEDITATIEVE WANDELING – 13.00 uur en 14.30 uur. Een inspirerende  
geleide stiltewandeling onder deskundige leiding van coach Amanda Siteur.

TUSSEN KERK EN KITSCH – vanaf 14.00 uur kunt u  
uw dierbare, bijzondere of gewone Mariavoorwerp of  
religieuze Maria-voorwerp laten bekijken door deskun-
dige Casper Staal, kunsthistoricus. Hij weet er vast en  
zeker  een mooi verhaal bij te vertellen. 
Laat u verrassen.

CONCERT – van 16.00 - 17.15 uur bent u welkom bij het grote‘Mariadag-
concert’. Laat u inspireren door Marialiederen door de eeuwen heen. Van 
Gregoriaans (o.a. Ave Maria, Regina Caeli, Ave Maria Maris Stella) en Ave 
Maria’s van onder meer Arcadelt, Bach, Gounod, Schweizer, Schubert en 
Caccini, tot meer eigentijdse versies van het Stabat Mater, Magnificat en  
Let it be. 
De koren Soli Deo Gloria en Koor 4U van de Sint Ansfriduskerk verzorgen dit 
concert samen met solisten Sünne Peters, Peter Schoenaker en Marianne van 
Calcar. Zij worden ondersteund met orgel, vleugel en strijkinstrumenten. Na 
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten met een drankje.

OPROEP:  
Spulletjes voor de 
CURIOSAMARKT

Hebt u misschien aardige reli-
gieuze voorwerpen of zelfs 
Mariaspulletjes thuis waar u geen 
belang meer aan hecht en die u ter 
verkoop wilt afstaan? Spullen kunt 
u inleveren bij de St Ansfridus-
pastorie op woensdag 24 mei van 
9.30 tot 12.00 uur en van  19.00 tot 
21.00 uur, en vrijdag 26 mei van  
9.30 tot 12.00 uur. De opbrengst 
komt ten goede aan de organisatie 
van de Mariadag! 

Amersfoortse Mariadag
27 mei    feest voor jong en oud

Kom 

naar de eerste 

enige echte 

Amersfoortse 

Mariadag! 

Voor

 jong en oud  

genoeg te 

doen! 

                                                              Amersfoort 
                                                           heeft een    
                                                     bijzondere 
                                         band met Maria. 
 Die willen we op een eigentijdse  
manier vieren. 

WANNEER? Zaterdag 27 mei van 
11.00 – 17.00 uur (vrije inloop) 
WAAR? Rond en in de St-Ansfridus-
kerk aan de Jacob Catslaan 28 in 
Amersfoort.  
WAT? Kies vrij uit een scala aan  
activiteiten: programmaonderdelen 
op een bepaalde tijd, en een door-
lopend aanbod in stands. Ook aan de 
kinderen is gedacht, zodat de ouders 
kunnen rondneuzen bij de religieuze 
curiosa en de expositie van eigen-
tijdse verhalen ‘Mijn mirakeltje’. 
Samen kun je je best doen op de 
speurtocht, de Mariaschilder work-
shop, het rijgen van je eigen gebeds-
snoer, het beklimmen van de toren 
(om het grootste Mariabeeld van 
Amersfoort te zien), het opsteken 
van een kaarsje in de kapel of spelen 
op het springkussen. Natuurlijk is  
er ook lekkers te vinden, van Maria-
kaakjes tot Koninginnensoep.    

Maria is mijn oudere zuster in het geloof.  
Ze heeft in haar leven veel meegemaakt. Ze is 

altijd achter haar kind blijven staan, al  
begreep ze misschien niet altijd waar Hij mee 
bezig was. Ze is trouw gebleven in haar geloof 
in God. Ik geniet ervan dat ik zo vaak over haar 

mag vertellen bij de Vrouwevaart en de pel-
grimswandeling. - Ria Sweers

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat 
Maria verscheen in Fatima. Als kind heb ik 

daar een mooi boek over gelezen dat mij heel 
erg aansprak. Vorig jaar ben ik met mijn zoon 

in Fatima geweest. Maria is voor mij een  
moeder, waarbij je altijd terecht kunt. 

Mariëtte Hoogenboom

“

”

”

“



    

Iedere twee weken vertrekt er een groep 
van telkens zo’n tien parochianen vanaf 
de St. Josephkerk om een fietstocht door 
het mooie Eemland te maken. 
Ontspannend ontmoeten, noemt Henny 
Kilsdonk deze activiteit. ‘Voor de deel-
nemers een mooie manier om contact 
met elkaar te hebben en een gezonde be-
zigheid op zondagmiddag.’  
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Zondags fietstochtje
Een nieuw seizoen van Fietsen op 
Zondag is begin april onder een  
stralende zon van start gegaan. 
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Nieuws uit de geloofsgemeenschappen 

Doe mee! 

Jubileumboek Xaveriuskerk

Groene kerk
Niet alleen bedrijven en burgers, ook kerken 
hebben impact op natuur en leefomgeving. 
Uitdaging is dat kerkbesturen en -leden zich 
daarvan bewust worden en daarvoor concrete 
plannen maken. Een samenkomst met 
diver se sprekers om 9.30 uur in De Inham 
aan de Hamseweg 40 in Hoogland. Huib 
Klamer is gespreksleider. Informatie via  
groenekerk@inham.net.

De parochie heeft uitgebreid Pasen  
gevierd. Na de palmpasenvieringen  
(oa in de St. Ansfriduskerk) volgden  
de Goede Week en drukbezochte paas-
vieringen in verschillende kerken. Er 
waren ook andere activiteiten, zoals de 
Paastuin achter de St. Josephkerk. In 
deze kerk kreeg pastor Roderick van de 
50 kinderen in de Kinderwoorddienst 
een grote Jacobsschelp als seun in de rug 
voor zijn pelgrimstocht naar Santiago. 

Concert Amersfoorts Kamerkoor
Het koor neemt u mee op reis langs gevoelens, 
door diverse componisten muzikaal verklankt. 
Guitigheid, ontroering, humor en verdriet… Op 
het programma staan de liederencyclus 
Beobachtung 2000 van Raymond Schroyens, 
de Flowers of life van Rudi Tas en liederen van 
o.a. Henk Badings, Daan Manneke en Andries 
Clement. Het concert begint om 20.15 uur in 
de St. Ansfriduskerk. Kaarten kosten 15 euro. 

Fietstocht AZC
Voor de vijfde keer organiseert de 
Ansfridusgeloofsgemeenschap een fietstocht 
voor gezinnen van het AZC Amersfoort. Tijdens 
deze fietstocht van 11.30 tot 17.00 uur wordt 
er gepicknickt en gaan we naar de speeltuin 
De Pyramide van Austerlitz. Doe mee als vrij-
willigers in de begeleiding. Aanmeldenvia 
maurice.siteur@capgemini.com.

Bij gelegenheid van 200 jaar St. 
Franciscus Xaveriuskerk is er een boek 
uitgebracht waarin de geschiedenis 
van kerk en geloofsgemeenschap 
wordt beschreven. 
Zes auteurs hebben vanuit verschillen de 
invalshoeken een bijdrage geleverd aan 
het gedenkboek. De geschiedenis van de 
kerk en katholicisme in Amersfoort (dr. 
Ruud Meijer),  de architectuur en de 
kunst (dr. Annemieke Hoogenboom),  
de geloofsgemeenschap en liturgische 
praktijk (drs. Phil Jacobs) en de muziek-

beoefening (drs. Martin Lorijn). 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de periode waarin de Xaveriuskerk in 
heel Nederland bekendheid kreeg als 
Omroepparochie (dr. Ton van Schaik) en 
de gevolgen van ontkerkelijking in 
Amersfoort en Nederland (dr. Lex van 
de Haterd). Het boek wordt gepresen-
teerd tijdens een feestelijk symposium 
op 13 mei. Het symposium is vrij toegan-
kelijk. Het jubileumboek is vanaf dat 
moment verkrijgbaar. Informatie op 
 i   www.vriendenvantzand.nl.  
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door Marjet de Jong

Nieuws uit de geloofsgemeenschappen 

mirakel@katholiekamersfoort.nl

Restauratie orgel afgerond

Het orgel in de 
St. Martinus-
kerk is door de 
firma Elbertse 
in perfecte 
staat en als 
nieuw opgele-
verd. De ge-
loofsgemeen-

schap is iedereen dankbaar die hieraan, 
in welke vorm dan ook, heeft bijgedra-
gen. Het speciale Orgelfonds blijft nog 
bestaan, om regelmatig, bijvoorbeeld 
door orgelconcerten, aandacht voor het  
orgel te vragen. Zo wordt voorkomen 
dat er plotseling weer een groot bedrag 
bij elkaar gespaard moet worden bij een 
volgende reparatie. 

Een geslaagde rommelmarkt in de 
voormalige H. Geestkerk. Tientallen 
bezoekers konden allerlei bijzondere 
vintage parochiespullen, manden, wol, 
kerstspul, lappen, vazen, potten, collec-
tebussen, speelgoed, sieraden, kunststof 
stoelen, huisraad, en pannenkoekenmix 
uit 2005 aanschouwen en kopen. 

Wegwijs in de pastorietuin
Een rondleiding in de pastorietuin van de St. 
Martinuskerk, met oa bijbelse borders, oude 
bomen en de vijver. Ook is er kunst, muziek en 
poëzie in de tuin. Ontdek dat natuur een weg-
wijzer kan zijn naar zingeving en spiritualiteit. 
U bent welkom van 14.00 tot 17.00 uur. 

Love-zang van Maria
Soms prikt Gods licht door de wolken met de preci-
sie van een laserstraal. Ineens kiest hij iemand uit 
die iets groots zal doen. Zo kiest Hij Maria, een 
meisje uit Nazaret, om moeder van zijn Zoon te 
worden.  Zij was geen beeld van gips. Zij was niet 
katholiek. Zij had geen kroon op. Ze was een doch-
ter uit het volk, met weet van de Tora (de joodse 
Bijbel) en van Gods belofte. Want toen ze in ver-
wachting was, zong ze een loflied dat niet onder-
doet voor de mooiste psalmen. Ze zong dat de 
Messias zou komen, door haar. En ze was blij, niet 
voor zichzelf, maar voor de armen, die bevrijd zou-
den worden van de onderdrukkers. Haar lied 
Magnificat is een strijdlied voor God. Daarom noe-
men we het een Lofzang. Een Love-zang! Lees die 
lovesong zelf maar in de bijbel (Lucas 1,46-55).

                                                                             Om te doen
Misschien heb je wel een Mariabeeldje dat altijd op dezelfde plek staat. Pak het eens, 
poets het mooi op en kies een andere plek. Zet het op een schaal of andere onder-
grond. Leg er dingen bij die je aan God wilt voorleggen. Een foto, een tekstje, een sym-
bool dat jij zelf begrijpt. Zet er een bloemetje bij, of brand er een lichtje voor. Bid daar 
af en toe een Wees gegroet - of het Magnificat. Vertrouw erop dat je geholpen wordt!  

Maria is de Moeder, de mama van Jezus klein.
Zij wiegde hem en voedde hem en leerde hem flink te zijn.
Zij sprak over de hemel en de aarde en de zon.
maar wat ze stil bewaarde: hoe haar zwangerschap begon.

Hoe zij was geschrokken, toen de engel bij haar kwam
en haar adem stokte, en haar lot een wending nam.
Een kind zou ze gaan baren. Het was al in haar schoot.
Niet uit een aardse vader, maar uit de kracht van God.

Het was in haar begonnen door het lezen van zijn Woord,
God had haar hart gewonnen, door haar werd Hij gehoord.
Nu zit haar zoon te spelen en Maria’s hart doet pijn:
ze weet uit de profeten, dat zijn leven kort zal zijn.

Thuis
Samen geloven

BSandro Botticelli, Madonna del libro, ca. 1480)

In mei bedanken we God voor Maria, omdat ze dacht aan alle mensen die verlangen naar bevrijding. Ze werd de  moeder van de Messias en  van ons allemaal. 
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Binnenkant
door:  Ellen Hogema, 
profielhouder Diaconie

Mensen zoeken wat hun leven tot echt leven maakt. Soms ontmoet je een mens wiens zoeken je verder helpt. Hun levensverhalen 
worden wel ‘heiligenlevens’ genoemd. Deel 7: Moeder Theresa.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, beter bekend 
als Moeder Teresa, wordt op 4 septem-
ber 2016 wordt door paus Fransiscus 
heilig verklaard. Dat is maar 19 jaar na 
haar overlijden. In 2003 was zij door 
paus Johannes Paulus II al zalig ver-
klaard. Bij die gelegenheid waren be-
kenden aanwezig zoals de Franse 
premier, de Franse presidentsvrouw 
Bernadette Chirac, Koningin Fabiola 
van België en de president van Kosovo 
aanwezig. Andere prominenten zoals 
Prinses Diane bezochten haar in India. 
Ze overleed op 5 septmber 1997 aan een 
hartaanval. Moeder Teresa was al tij-
dens haar leven een legende en voor 
veel mensen allang heilig. Zo had ze in 

1979 de Nobelprijs voor de Vrede 
gekregen.

Moeder Teresa werd geboren in een 
vooraanstaand katholiek gezin uit 
Albanië. Ze trad op 17-jarige leeftijd in 
Ierland in bij de orde van Onze Lieve 
Vrouw van Loreto. Al snel vertrok ze naar 
Calcutta in India. Ze ging daar als on-
derwijzeres op een meisjesschool wer-
ken. De heilige Theresia van Lisieux was 
voor haar een voorbeeld en ze koos 
daarom voor de kloosternaam Teresa. In 
Calcutta raakte ze onder de indruk van 
de schrijnende armoede, zwervende 
kinderen en zoveel hongerige en zieke 
mensen. Ze richtte haar eigen orde op de 
Missionarissen van Naastenliefde. Van 
daaruit zette zij zich in voor de mensen. 
Met name door het openen van scholen 
en hospitaaltjes. Ze krijgt de meeste be-
kendheid doordat ze zelf in eenvoud 
leeft en zich tussen de mensen begeeft, 
mensen wast en te eten geeft. Een be-
kend motto van haar is: De vrucht van 
stilte is het gebed; de vrucht van het gebed  
is geloof; de vrucht van het geloof is liefde;  
de vrucht van liefde is dienstbaarheid; de 
vrucht van dienstbaarheid is vrede. 
Toch was ze ook omstreden. Door haar 
uitspraken onder andere tegen abortus, 
vonden veel mensen dat zij de ontwik-
keling van de mensen tegenhield. Ook 

duiken er steeds verhalen op van rijk  
gevulde bankrekeningen van de zusters 
elders op de wereld, waar moderne  
ziekenhuizen van gebouwd werden. 
Daarnaast wordt ook publiciteit ge-
geven aan situaties van kindermis-
handeling in tehuizen van de zusters. 
Het wordt haar ook verweten dat haar 
bekeringsdrang zeer groot was en  
hindoes en moslims op hun sterfbed  
katholiek liet dopen. Moeder Teresa 
blijft ondertussen de soberheid pre-
diken en gaat door met haar werk.

We zullen het nooit precies weten. Wat 
wel duidelijk is dat zij door haar werk 
en optreden veel beroering bracht. In de 
controverse rondom haar, bleef zij doen 
waar zij voor leefde, waar zij in ge-
loofde. En misschien is dat ook precies 
wat een heilige met ons doet. Juist door 
tegen de stroom van het ‘gewone’ in te 
gaan, ons aan het denken zet waar het  
in het leven werkelijk om gaat.   

Een heiligenleven wordt opgeschre-
ven, gelezen en verteld ter inspiratie 
voor ons eigen leven. Is dat voor jou 
ook zo? En wat inspireert je wel of 
niet? We verzamelen alle reacties  
voor een laatste artikel Wegwijzers. 
Mail je reactie naar  
diaconie@katholiekamersfoort.nl.

Doe mee! 

Tienerkamp
Het Aartsbisdom houdt een tienerkamp voor 
meisjes en jongens van 12 t/m 16 jaar. In 
Birgelen in Duitsland kampeer je in een groot 
bos, je kookt zelf, je gaat klimmen, maakt een 
trektocht en gaat mountainbiken. Deelname 
kost 200 euro. Aanmelden via  
i  www.jongaartsbisdom.nl.  

mirakel@katholiekamersfoort.nl

Film
Voorstelling binnen het thema Spoorzoekers 
en Wegwijzers. De film ‘Habemus papam’ 
gaat over een gekozen paus, die geen paus 
wil zijn en zich bezint op de toekomst van  
de kerk. De film is om 19.30 uur te zien in  
de Pastorie in Hoogland. Aanmelden via
jvanpampus@casema.nl.  

Kinderkamp
Het Aartsbisdom Utrecht houdt een kinder-
kamp voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 
jaar. Het motto is: ‘Koning(in) voor een week!’ 
Leuke activiteiten, spelletjes, keten, bijbel-
verhalen, lekker eten en nog veel meer.  
Kosten 115 euro. Aanmelden via 
i  www.jongaartsbisdom.nl. 



Rauw, hartverscheurend en ook ver-
stillend. De Barneveldse band Nobuts 
speelde begin april het programma 
‘Zeven Sloten – kerk, theater, muziek’  
in de St. Josephkerk. Ongeveer 125 men-
sen  waren getuige van een indringend 
concert, waarna opgemerkt werd dat 
‘Nobuts vaker mag komen’.  

De steiger rondom de toren van de  
Sint Martinuskerk is weer geheel  
opgebouwd.  
Inmiddels is er gestart met het uithak-
ken van de voegen. In de komende  
weken zullen er vervolgens een aantal 
werkzaamheden tegelijkertijd uitge-
voerd worden. De restauratie van de  
toren was in de winter stilgelegd, in  
verband met een kolonie vleermuizen 
in winterslaap  

Groene Communiteit 
in Amersfoort?

Zowel koren als individuele deelnemers 
zijn welkom. De liederen -oude en 
nieuwe, op tekst van Huub Oosterhuis 
en getoonzet door Antoine Oomen en 
Tom Löwenthal zelf- worden geoefend 
met steun van de Koorgroep ’t Zand, 
met piano/orgelbegeleiding van Martin 
Lorijn. De Lieddag wordt afgesloten 
met een korte vesperviering, waarin de 
geoefende liederen worden uitgevoerd. 
Deelname inclusief koorbundel, koffie 
en thee is 20 euro. Aanmelden tot 1 juni 
uitsluitend via mflobach@gmail.com. 

Lieddag met  
Tom Löwenthal

Open Zondag  
rond verloren zoon

De St. Franciscus Xaveriuskerk houdt 
binnen het jubileumprogramma een 
grote Lieddag op zaterdag 24 juni, on-
der leiding van Tom Löwenthal. 

Enkele oudere leden van het 
Franciscaans Milieuproject in 
Stoutenburg onderzoeken de moge-
lijkheid om in Amersfoort een  
Groene Communiteit te stichten. 
Ze dromen van een groepje 55-plussers, 
die willen leven in verbondenheid met 
elkaar en de buurt en een ‘groen huis-
houden’ gaan voeren. Met voldoende 
privacy voor de bewoners, naast ge-
meenschappelijke ruimtes voor een  
eenvoudige vorm van samenleven.  
Het geheel ingebed in een religieuze  
setting, waarin aandacht en meditatie 
een belangrijke rol spelen. Om van start 
te kunnen gaan is geschikte huisvesting 
van belang voor vier tot zes personen. 
De startgroep is dankbaar voor elke  
tip bij Guy Dilweg (033-4945500 |  
guydilweg@planet.nl). 
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 Meer nieuws op www.katholiekamersfoort.nl

Wat betekent geloof voor jou?

Als een van de oudere parochianen heb 
ik veel veranderingen in leven en geloof 
meegemaakt. Zeker zullen veel mensen 
steun aan hun geloof gehad hebben, 
maar ook door de strenge regels veel  
verdriet. Ik herinner me nog dat ik na de 
geboorte van onze kinderen moest biech-
ten om weer rein te zijn. Het stuitte me 
toen al tegen de borst -ik heb er ook niet 

Openstaan

aan meegedaan- maar als je er nu op  
terugkijkt, is het bijna onbegrijpelijk  
dat er een tijd was, waarin dit heel  
gewoon was.
Een samenleving van katholieken en 
protestanten samen was niet mogelijk. 
De oecumene was nog ver te zoeken. 
 Ik herinner me dat ik als kind bij de  
pastoor ging vragen of ik ook buiten  
het meisjeszwemmen ‘gewoon’ mocht 
zwemmen, omdat ik op dat moment 
gidsenkring had. Deken Zandkuil ging 
er niet mee akkoord. ‘Wat vind je zelf?’, 
vroeg hij. Ik zei dat ik neutraal ging 
zwemmen. ‘Je bent al net zo eigenwijs 
als ik’, zei mijn moeder.
Er was geen overleg mogelijk, maar in 
de loop der jaren en door ondermeer de 

Acht--mei-beweging, kwam er ruimte 
voor meedenkende gelovigen. Met onze 
kinderen leerden wij naar hun leven te 
kijken en zij gingen met ons in gesprek 
over hun geloof. Het gevolg was, dat  
de jongeren niet meer geregeld naar de 
kerk gingen, maar op een andere manier 
hun geloof beleefden. Door aandacht te 
hebben voor de medemens.
Dus niet meer de verplichte kerkgang, 
maar open staan voor de ander. Dat is 
eigenlijk het christelijk humanisme,  
zoals we bij The Passion de slotzin hoor-
den: ‘Wat kan Ik voor je doen?’ En zo 
doe ik vanuit de geloofsgemeenschap 
St. Franciscus Xaverius nog steeds van 
harte mee. 
Els Lautenschutz



      

eucharistieviering

St. Ansfridus
za. 19.00 uur
zo. 11.00 uur

St. F. Xaverius
zo. 10.30 uur

St. Joseph
za. 19.00 uur
zo. 11.00 uur

H. Kruis
za. 19.00 uur
zo. 9.30 uur

St. Martinus
za. 19.00 uur
zo. 9.30 uur

Brandpunt 
zo. 10.45 uur

Za. 6 mei Vesper
 pastoor Tuan
Veen Vocals    

Mariaviering

Zo. 7 mei                                         
pastoor Tuan
Open Cantorij

par. H. Klamer/ T. Vester
Koorgroep

ZondagsOntbijt 
(10.00) 

pastoor Tuan
Soli Deo Gloria

diaken F. Sieraal
Parochiekoor Hoogland

J. van Pampus                                

Za. 13 mei. Taizé Verdiepen en Vieren

Zo. 14 mei                                           
moederdag

diaken F. Sieraal
Dameskoor St. Henricus

J. van Pampus
Cantorij

vicaris Cornelissen
Gemengd Koor

vicaris Cornelissen
Cantorij Oorsprong

pastoor Tuan
Eerste H. Communie

ds. G. Roffel                                 

Za. 20 mei Rozenkrans Mariaviering

Zo. 21 mei                                           
par. A. van de Wiel

Soli Deo Gloria

par. F. van Kan/ 
A. van Es

Koorgroep 

pastoor Tuan
Eerste H. Communie

pastoor Tuan
Eerste H. Communie 

Parochianen 
MarLnuskoor

J. van Pampus                                     

Do. 25 mei
Hemelvaart

pastoor Tuan
Marialof 
(19:30)

pastoor Tuan
Lief- en Leedkoor 

(11:00)      

J. van Pampus /  
ds. G. Roffel  

(10.00)

Za. 27 mei      Vrouwevaert (zie p 4) geen Aanbidding

Zo. 28 mei                                     
pastoor Tuan /  

pastor K. Brouwer
Koor 4U

par. L. vd Hatert/F. v Kan
Cantorij

diaken F. Sieraal
Gregoriaanse Schola

pastoor Tuan
Gemengd Koor

diaken F. Sieraal
Parochiekoor Hoogland

ds. G. Roffel

Za. 3 juni Vesper
pastoor Tuan

Gemengd Koor

Zo. 4 juni 
Pinksteren

pastoor Tuan
Soli Deo Gloria

par.H.Klamer/ 
M.Verstraelen

Koorgroep

pastor R. Vonhögen
Pinksterkoor 

pastoor Tuan
Alle koren

pastor R. Vonhögen
Martinuskoor

J. van Pampus/
ds G. Roffel

Ma. 5 juni                              
Pinksteren

pastor R. Vonhögen
Gemengd Koor  (11.00)

Za. 10 juni                                      Taizé Verdiepen en Vieren

Zo. 11 juni
pastor R. Vonhögen

Young Spirits
J. van Pampus 
Mannenschola

pastoor Tuan
Veen Vocals

pastor R. Vonhögen 
Koor 2Gether

Familieviering
pastoor Tuan
Kinderkoor

ds. A. Walsma

Za. 17 juni. Rozenkrans
Gregoriaanse
kloosterviering

Zo. 18 juni 
vaderdag

Parochianen
Soli Deo Gloria

par. G. Wierenga/
A. van Es

Koorgroep

pastor R. Vonhögen
Dameskoor St. Henricus

pastor R. Vonhögen
Lief- en Leedkoor

Sacramentsviering 
past. Tuan/

diaken F. Sieraal
Martinuskoor

J. van Pampus

Za. 24 juni

HF geb. H Joh. de Doper 
pastoor Tuan (11:00)

Euch. Aanbidding

Zo. 25 juni
pastor R. Vonhögen 

Koor 4U
pastoor Tuan

Cantorij
diaken F. Sieraal  

Cantorij Oorsprong
pastor R. Vonhögen

Gemengd Koor
Parochianen 

Parochiekoor Hoogland
ds. G. Roffel                            

          

JongerenwoorddienstKinderwoorddienstoecumenische vieringgebedsviering woord/communieviering

Vieringen door de week

 H. Kruiskerk
•  iedere woensdag om 09.00 uur Lauden
•  woensdag 31 mei,14 juni en 28 juni om 19:00 uur woord- en communieviering met  
 diaken F. Sieraal
•  woensdag 10 mei, 17 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni om 19:00 uur eucharistieviering  
 met pastoor Tuan
•  vrijdag 2 juni om 09.30 uur woord- en communieviering met diaken F. Sieraal
•  vrijdag 23 juni hoogfeest Heilig Hart, om 19.00 uur eucharisLeviering met pastoor Tuan
•  vrijdag 29 juni hoogfeest HH. Petrus en Paulus, om 19:00 uur eucharistieviering met  
 pastoor Tuan
 

 
St. Martinuskerk
•  vrijdag 17 mei en 16 juni om 09.00 uur eucharistieviering met pastoor Tuan
•  vrijdag 2 juni om 09.00 uur gebedsviering o.l.v. parochianen

 St. Josephkerk
•  iedere dinsdag om 09.00 uur eucharistieviering met pastoor Tuan
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In de St. Martinuskerk is er op de tweede zaterdagavond van de 
maand een viering onder de noemer Verdiepen en vieren. 
Laagdrempelige liturgie met een catechetisch karakter en een 
thema. Vieringen met gebeden, lezingen, liederen en symboliek. 
Op 13 mei is het thema Rond het orgel en in juni is er een Taizeviering 
met medewerking van het Taizékoor .   

      

Het nummer voor dringende pastorale zorg (bijvoorbeeld voor uit-
vaart of ziekenzalving) 06-57541222 is bereikbaar van 8.00 uur tot 
22.00 uur.  Als u een pastor persoonlijk wilt spreken, zal er voor u 
contact gezocht worden en zult u zo snel mogelijk worden terugge-
beld. Het is belangrijk om de ziekenzalving of -zegen op tijd aan te 
vragen en niet te wachten tot het laatste moment.  

Pastorale bereikbaarheid 

Bij het 200-jarig jubileum van St. Franciscus Xaveriuskerk horen 
ook bijzondere liturgische vieringen.
Het jubileumjaar wordt liturgisch geopend tijdens de reguliere 
zondagsviering op 14 mei. Omdat het meimaand is, staat in deze 
viering Maria centraal. 
Patroonheilige Franciscus Xaverius wordt door Huib Klamer over 
het voetlicht gebracht op pinksterzondag 4 juni. De reliekhouder 
van St. Franciscus Xaverius uit het Catharijneconvent wordt voor 
deze viering naar de kerk overgebracht.    

Op Hemelvaartsdag  
(25 mei) kun je de hemel 
op aarde gaan ervaren. 
De sportievelingen kun-
nen om 7.00 uur op de 
fiets vanaf Het Brand-
punt meedoen aan een 
mooie fietstocht. Om 
8.00 uur kom je aan  

bij de Herberg voor een koffie-ontbijt. Alle deelnemers kunnen  
iets meenemen om te eten. Om 8.45 uur kan iedereen kiezen uit een 
aantal activiteiten: een fietstocht, een stiltewandeling, een speur-
tocht (en aansluitend op de fiets naar Het Brandpunt) of een activi-
teit in de Herberg (en aansluitend vervoer naar Het Brandpunt). 
Om 10.00 uur is de afsluiting in Het Brandpunt met een korte  
viering. Voor ontbijt en vervoer graag aanmelden via  
sanne_smouter@hotmail.com.
Om 11.00 uur is er in de H. Kruiskerk een feestelijke eucharistie-
viering, met aansluitend een gezellige middag voor de hele  
parochie. Er is van alles te doen: muziek maken en luisteren, een 
vrachtwagenrace, grabbelen, bungeerunbaan, tafeltennis, tafel-
voetbal, gelegenheid tot gebed en zegen, pionieren en natuurlijk 
mogen lekkere hapjes niet ontbreken. Maak iets zoets of hartigs  
en neem het mee om anderen daarvan te laten genieten!  
Een heerlijke dag voor iedereen! 

St. Ansfridus
za. 19.00 uur
zo. 11.00 uur

St. F. Xaverius
zo. 10.30 uur

St. Joseph
za. 19.00 uur
zo. 11.00 uur

H. Kruis
za. 19.00 uur
zo. 9.30 uur

St. Martinus
za. 19.00 uur
zo. 9.30 uur

Brandpunt 
zo. 10.45 uur

Za. 6 mei Vesper
 pastoor Tuan
Veen Vocals    

Mariaviering

Zo. 7 mei                                         
pastoor Tuan
Open Cantorij

par. H. Klamer/ T. Vester
Koorgroep

ZondagsOntbijt 
(10.00) 

pastoor Tuan
Soli Deo Gloria

diaken F. Sieraal
Parochiekoor Hoogland

J. van Pampus                                

Za. 13 mei. Taizé Verdiepen en Vieren

Zo. 14 mei                                           
moederdag

diaken F. Sieraal
Dameskoor St. Henricus

J. van Pampus
Cantorij

vicaris Cornelissen
Gemengd Koor

vicaris Cornelissen
Cantorij Oorsprong

pastoor Tuan
Eerste H. Communie

ds. G. Roffel                                 

Za. 20 mei Rozenkrans Mariaviering

Zo. 21 mei                                           
par. A. van de Wiel

Soli Deo Gloria

par. F. van Kan/ 
A. van Es

Koorgroep 

pastoor Tuan
Eerste H. Communie

pastoor Tuan
Eerste H. Communie 

Parochianen 
MarLnuskoor

J. van Pampus                                     

Do. 25 mei
Hemelvaart

pastoor Tuan
Marialof 
(19:30)

pastoor Tuan
Lief- en Leedkoor 

(11:00)      

J. van Pampus /  
ds. G. Roffel  

(10.00)

Za. 27 mei      Vrouwevaert (zie p 4) geen Aanbidding

Zo. 28 mei                                     
pastoor Tuan /  

pastor K. Brouwer
Koor 4U

par. L. vd Hatert/F. v Kan
Cantorij

diaken F. Sieraal
Gregoriaanse Schola

pastoor Tuan
Gemengd Koor

diaken F. Sieraal
Parochiekoor Hoogland

ds. G. Roffel

Za. 3 juni Vesper
pastoor Tuan

Gemengd Koor

Zo. 4 juni 
Pinksteren

pastoor Tuan
Soli Deo Gloria

par.H.Klamer/ 
M.Verstraelen

Koorgroep

pastor R. Vonhögen
Pinksterkoor 

pastoor Tuan
Alle koren

pastor R. Vonhögen
Martinuskoor

J. van Pampus/
ds G. Roffel

Ma. 5 juni                              
Pinksteren

pastor R. Vonhögen
Gemengd Koor  (11.00)

Za. 10 juni                                      Taizé Verdiepen en Vieren

Zo. 11 juni
pastor R. Vonhögen

Young Spirits
J. van Pampus 
Mannenschola

pastoor Tuan
Veen Vocals

pastor R. Vonhögen 
Koor 2Gether

Familieviering
pastoor Tuan
Kinderkoor

ds. A. Walsma

Za. 17 juni. Rozenkrans
Gregoriaanse
kloosterviering

Zo. 18 juni 
vaderdag

Parochianen
Soli Deo Gloria

par. G. Wierenga/
A. van Es

Koorgroep

pastor R. Vonhögen
Dameskoor St. Henricus

pastor R. Vonhögen
Lief- en Leedkoor

Sacramentsviering 
past. Tuan/

diaken F. Sieraal
Martinuskoor

J. van Pampus

Za. 24 juni

HF geb. H Joh. de Doper 
pastoor Tuan (11:00)

Euch. Aanbidding

Zo. 25 juni
pastor R. Vonhögen 

Koor 4U
pastoor Tuan

Cantorij
diaken F. Sieraal  

Cantorij Oorsprong
pastor R. Vonhögen

Gemengd Koor
Parochianen 

Parochiekoor Hoogland
ds. G. Roffel                            

          

Jongerenwoorddienst

Bereikbaarheid pastores
e  pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl 
T  06 - 57 54 12 22 (voor dringende pastorale zorg)

pastoor Tuan T. Nguyen
e  pastoortuan@katholiekamersfoort.nl
T  033 - 253 84 77 
(vrij: maandag)
pw. Josephine van Pampus
e  jvanpampus@casema.nl
T  033 - 889 09 94/ 06 - 300 99 163
(vrij: vrijdag)
pw. edith Vos - van Norren (catechese)
e  edithvos@kpnmail.nl
T  033-4795759/ 06-57541256
(part-time)
pw ellen Hogema (diaconie)
e diaconie@katholiekamersfoort.nl
T 06 – 22 49 93 26
(part-time)
Suhail Tafur (jongerenwerk)
e suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
T 06 - 229 96 937
(part-time)

Met assistentie van:
pastor Roderick Vonhögen
e  rvonhogen@katholiekamersfoort.nl
(weekend)
diaken Frank Sieraal
e  jfrcsieraal@kpnmail.nl
T  033- 472 94 38  
(vrij: dinsdag)

Service
Doop
Als u uw kind(eren) wilt laten dopen, zijn er twee gespreks- 
avonden ter voorbereiding. Aanmelden via het Centraal 
Secretariaat, t. 033 - 489 35 99. 

Huwelijk
Aanmelden voor katholieke en oecumenische vieringen en  
zegen over relaties 6 maanden tevoren bij het Centraal 
Secretariaat, t. 033 - 489 35 99. Aan jubilea kan in reguliere 
vieringen aandacht worden besteed. 

Uitvaart
Neem voor het doorgeven van een katholieke uitvaart  
contact op met het Centraal Secretariaat,  
t. 033 - 489 35 99. Dan wordt er contact gezocht met  
het pastorale team, evt. de werkgroep Avondwake en  
secretariaat van de begraafplaatsen. Buiten kantooruren kunt  
u via t. 06 - 57 54 12 22 bellen met de dienstdoende pastor.

Mariamaand

St. Josephkerk
- donderdag 11 11 en 18 mei om 19.30 uur Mariaviering

H. Kruiskerk
- alle woensdagen in mei om 18.20 uur rozenkransgebed 

Jubileumvieringen

Verdiepen

Hemelvaartsactiviteiten



 

 

Samen geloven in wonderenwww.katholiekamersfoor t.nl

Bron: ‘‘In het water gevonden. Het Amersfoorts Mirakelboek”

Mirakel 105 -  Een vrouw uit Berchem had 
een kind dat drie dagen lang een speld in 
zijn keel had. De moeder beloofde haar 
bedevaart hierheen. Het kind spuugde de 
speld uit.
Mirakel 106 - Een vrouw uit Rhenen had 
een kind dat een uur lang dood was ge-
weest. Ze beloofde haar bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw in Amersfoort te doen. 
Terstond kwam het kind tot leven en het 
werd gezond.

Zomaar weer twee ‘mirakeltjes’ uit het 
Amersfoorts Mirakelboek uit de 15e 
eeuw. Wilt u hier meer over weten?  
Op 27 mei om 11.30 uur houdt dr. Ludo 
Jongen hierover een lezing in de 
Ansfriduskerk (zie p.5). Op de vraag 

waarom hij het leuk vindt een voordracht 
te komen houden, zegt Ludo: ‘Omdat ik 
graag verhalen vertel. Zonder globale 
kennis van het Mirakelboek lopen de 
mensen in een soort vacuüm. De Lieve-
Vrouwetoren is immers het product van 
de verering van het Mariabeeldje. Hij is 
gebouwd van de opbrengsten van de pel-
grims. Ik ben geïnteresseerd in wat men-
sen in voorgaande eeuwen (en vooral in 
de Middeleeuwen) geloofden, wat ze aan 
mekaar vertelden. Het Amersfoortse 
beeldje is slechts één van de vele wonder-
baarlijke of miraculeuze beeldjes. In mijn 
praatje zal ik wel inzoomen op Amers-
foort, maar het ook breed trekken, zowel 
nationaal (Den Bosch) als internationaal 
(Lourdes)’.  
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Centraal Secretariaat in De Pastorie
Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland  
T  033 - 489 35 99 (ma/wo/vr  09.00-13.00 uur)
E  centraalsecretariaat OLVA@katholiekamersfoort.nl

Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort
Utrechtseweg 30, 3811  NB Amersfoort
T: 033-820 03 55
E: secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl.

Sint Ansfridus 
 Jacob Catslaan 28, 3818 WK  Amersfoort
 T  033 - 461 59 23
 E  st-ansfridus@katholiekamersfoort.nl

Sint Franciscus Xaverius 
 ’t Zand 31, 3811 GB  Amersfoort
 T  033 - 472 17 05
 E  secretariaatsfx@gmail.com 

Wijkherberg Heilige Geest
 Mozartweg 54, 3816 LT  Amersfoort
 T  033 - 472 09 33
 E  h-geest@katholiekamersfoort.nl

 Vrije inloop met koffie en thee op 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 
 Sociaal Diaconaal Bureau Amersfoort 
inloopspreekuur elke dinsdag 10.00-12.00
 Elke 2e en 4e zondag van de maand 
Zondagsgeest: ontmoeting en activiteiten 
op de zondagmiddag.       

Open Kontakt  Bunschoten
p/a Ben Jonker
T  033 - 298 35 41

Heilig Kruis 
 Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort
 T  033 - 472 14 89
 E  wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl 

Sint Joseph
 Van Tuyllstraat 29,  3829 AB  Hooglanderveen
 T  033 - 257 12 85
 E  st-joseph@katholiekamersfoort.nl 

Sint Henricus 
p/a mw. Giny Wierenga 
Noordewierweg 183, 3812 DE Amersfoort
 T  033 - 461 16 51
 E  g.wierenga@kpnmail.nl

Sint Martinus  
 Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland
 T  033 - 480 12 23
 E st-martinus@katholiekamersfoort.nl  

Het Brandpunt (oecumenisch)
 Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG  Amersfoort
 T  033 - 455 46 66

De Herberg (oecumenisch)
 Watersteeg 85, 3824  EL Amersfoort
T  033 - 457 11 41

MiRaKeLtjeS     uit Het Amersfoortse MirakelboekKevelaerkoor 

Fietsbedevaart
Naast de reis per bus is er voor jonge-
ren (15 – 30 jaar) een fietsbedevaart 
naar Kevelaer.  

Samen ontdekken wat een mooie tocht 
vol lol en verdieping in het geloof je 
brengt. De fietsbedevaart duurt vier da-
gen van zondag 23 juli tot  woensdag 26 
juli. De deelnamekosten zijn 155 euro.  
Informatie en aanmelding: 
jongkevelaer@gmail.com | 
facebook.com/BedevaartnaarKevelaer| 
06-24240622  

Hou je van zingen én van Kevelaer, 
dan kom je het Kevelaerkoor  
versterken!  Op 24 en 25 juli is er een 
tweedaagse pelgrimstocht naar 
Kevelaer.  Het koor verzorgt het koor 
alle vieringen. Is dit ook iets voor u of 
voor jou? Informatie bij Theo van 
Hamersveld (033-25 712 58 | T.J.van.
Hamersveld@hooglanderveen.net) of 
Riet van der Heijden (06-22103330 | 
amersfoortnaarkevelaer@gmail.com).  
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