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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 22 mrt. t/m wo. 12 apr.
Wo.
Vr.
Wo.
Vr.
Wo.
Vr.
Wo.

22 mrt.
24 mrt.
29 mrt.
31 mrt.
5 apr.
7 apr.
12 apr.

10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
15.00u.: Vastenviering.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
15.00u.: Vastenviering.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
15.00u.: Vastenviering.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 22 mrt. t/m wo. 12 apr.
Donderdag 23 maart: Om 19.00 uur: Vergadering van de
Pastoraatsgroep in de Torenkamer.(ingang Paulus Borstraat.)
Maandag 3 april: Om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg, in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd!
Woensdag 5 april: Om 15.30 uur vergadering van Zorg om mensen
aan de Noordewierweg 183, bij Giny thuis (033-46 116 51).

Waar zingt het Henricus Dameskoor?
26 Maart: Ansfridus kerk
11.00 uur.
9 april:
St. Joseph, te Hooglanderveen 11.00 uur.

Chauffeur gevraagd.
Omdat de heer de Jong op ons verzoek is gestopt, en Gerard
Steenmetz helaas is overleden, zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe
chauffeurs, om de heer Janzen op zondag naar de kerk te rijden.
Hij gaat graag om 11.00 uur naar de St.Ansfridus. (dit ook vanwege
het tijdstip van de zorg waar hij van afhankelijk is.) Maar hij wil ook af
en toe mee naar een andere kerk. Gelukkig hebben we al
ondersteuning van de vervoersdienst van de St. Ansfridus kerk.
Maar we komen regelmatig iemand te kort. Wie kent er iemand?
Ongeveer 1x per 5 weken.
Giny
Voor mededelingen Goede Week, zie pagina 6.

In memoriam: Gerard Steenmetz.
Een bijzondere dierbare man is van ons heen gegaan.
Gerard Steenmetz is op 2 maart j.l. plotseling gestorven. Wat een
verdriet voor Wilma en de kinderen en kleinkinderen. In de
afscheidsviering zei ik o.a.: Gerard stond liefdevol in het leven. Hij
heeft zijn liefde, zijn levenshouding op verschillende manieren met
velen gedeeld. En dat wordt nog zeer gewaardeerd. Hij was vooral
vredelievend. Hij kon niet tegen onenigheid. Hij wilde altijd de vrede
bewaren en deed daar ook moeite voor.
Gerard was ook een gelovige man. Toch sprak hij daar niet over. Zijn
geloof zat in zijn hart. En vanuit zijn hart heeft hij geleefd. Voor de
Henricus kerk heeft hij heel veel betekend. Toen hij nog veel jonger
was, is hij acoliet geweest. Op latere leeftijd was hij altijd op
donderdagmorgen met John Koelink in het secretariaat bezig...
Genoot van de koffie en de gezelligheid bij zuster Marthe. Daarnaast
was hij een van de chauffeurs die op zondag de heer Janzen naar de
kerk reed. Hij was lid van Katholiek Jeugdwerk Soesterkwartier en
zat in de werkgroep voor het 100 jarig bestaan van de Henricuskerk.
Een man die door veel mensen zeer gewaardeerd wordt. Je kon
vaak een beroep op hem doen. Meestal niet te vergeefs…
Helaas is hij heel plotseling uit ons midden heengegaan. We zullen
hem gaan missen. Maar nu hij mag voortleven bij God, op wie hij
vertrouwde. Giny

Binnengekomen bericht.
Graag wil ik onze stichting 2Bchild aan jullie voorstellen;
2Bchild is opgericht door twee families, familie van Schooten en
familie Haarsma. Zij zijn jarenlang gastgezin geweest van Bosnische
kinderen die via Pax Kinderhulp in Nederland op vakantie waren.
Vervolgens hebben zij privé een band opgebouwd met het land en
een aantal inwoners door er heen te reizen. Dit resulteert in een
organisatie (2Bchild) die kleinschalige hulp biedt aan Bosnische
kinderen en het gezin waar ze deel van uit maken. Inmiddels is er
een groep van vrijwilligers ontstaan die op alle fronten de handen uit
de mouwen steekt. De hulp doen zij belangeloos en met veel liefde.
2Bchild helpt kinderen op individuele basis aan een betere
thuissituatie door:



Het stimuleren en faciliteren van hun opleiding door
bijvoorbeeld het betalen van een lunchpakket, schoolboeken
of schoolbus.
 Het gezin te helpen met eerste levensbehoeften
(boodschappenpakket).
 De thuissituatie van de kinderen op een acceptabel peil te
brengen (aanpassingen aan woning en stimuleren financiële
redzaamheid van het gezin).
 Het signaleren van probleemsituaties in het gezin.
Bijvoorbeeld alcoholisme of kindermishandeling. 2Bchild
probeert dan met lokale hulpverleningsinstanties in contact te
komen zodat professionele hulp kan worden ingeschakeld.
De vrijwilligers van 2Bchild gaan 25 maart 2017 weer een week naar
Bosnië om de gezinnen te bezoeken. Zij zullen verschillende
plaatsen bezoeken zoals Banja Luka, Celinac, Vitez, Davar en Tuzla.
Behalve gezinnen bezoeken zij ook een school om geld te
overhandigen voor kinderen die zelf geen lunch kunnen betalen op
school. Ook gaan de vrijwilligers een familiediner organiseren voor
de gezinnen, een van de hoogste sociale gebeurtenissen in Bosnië.
En we laten ook grote en kleine wensen in vervulling gaan, zoals een
dagje shoppen met een kind, het inrichten van een babykameren
boodschappen doen voor een gezin.
En daar is geld voor nodig..onze vraag aan u is, zou u eens mee
willen denken met ons om op een leuke manier geld voor de
kinderen en de gezinnen geld binnen te halen. Wij zijn bereid om wat
te vertellen over onze organisatie of willen eventueel een actie
organiseren binnen de katholieke kerken.
Of iets kleins, het zou mooi zijn om een keer te mogen collecteren, of
misschien wil pastoor Tuan- meester in de oosterse keuken een
diner organiseren met opbrengst 2Bchild...
Bij voorbaat dank, Nancy te Nuijl, Voorzitter.
Voor meer informatie:
Telefoon:
06-50595123,
mailadres: info@2bchild.nl
Website:
www.2bchild.nl,
Facebook: Facebook-2Bchild

Onze Lieve Vrouw van Fatima
is te gast in onze parochie
In 2017 is het 100 jaar gelden dat H. Maria in Fatima zes keer
verscheen aan de herderskinderen Francisco, Jacinta en Lucia. Bij
de gelegenheid van de viering hiervan heeft het heiligdom van
Fatima tien replica’s van het originele beeld van OLV van Fatima
laten vervaardigen om die over de hele wereld te laten gaan. Eén
van die replica’s is deze maanden in ons bisdom te gast. Dit beeld
van OLV van Fatima zal aanwezig zijn in de eucharistieviering van
11.00 uur in de St. Ansfriduskerk op zondag 12 maart a.s.
Hulpbisschop Mgr. Woorts en ondergetekende zullen voorgaan in
deze eucharistieviering, waaraan de vormelingen uit onze parochie
en uit het hele vicariaat Utrecht ook zullen deelnemen.
Graag nodig ik u en jullie allen van harte uit om in deze
eucharistieviering met mij het beeld van OLV van Fatima te
verwelkomen in onze parochie.
Bij de gelegenheid van de viering van 100 jaar verschijning van H.
Maria in Fatima zal het Aartsbisdom Utrecht een bedevaart
organiseren naar Fatima en Lissabon van 10 t/m 15 juni 2017. Meer
informatie hierover is te vinden op www.aartsbisdom.nl/bedevaarten.
Met vriendelijke groet, Drs. Tuan T. Nguyen,
pastoor Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort,
Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen
Telefoonnummer: 033-25 384 77
Centraal Secretariaat: telefoonnummer: 033-489 35 99
(09.00-13.00 uur)

Gebed in de vasten.
Goede God,
We horen over landen waar gevochten wordt.
Waar kinderen worden gedood.
Wij horen over kinderen die hun ouders verliezen.
Waarom maken ze oorlog?
Wij weten het niet.
Help ons een beetje vrede te maken.
Dat we onze hand niet gebruiken
om te slaan, maar om te geven.
Dat we onze handen niet gebruiken
om te graaien, maar om te aaien.

informatie033 Soesterkwartier,
Vanaf januari kunnen bewoners ook met hun vragen over financiën
en recht bij de informatiewinkel terecht. Voorheen was dit een taak
van Stadrsing51, deze organisatie richt zich nu met name op
schuldhulpverlening. De aanloop in de winkel nam meteen flink toe
en dat was voor onze vrijwilligers best spannend. Ook voor de
bewoners was het zoeken; geen spreekuur meer in de Nieuwe
Sleutel en geen formulierenhulp meer bij stadring51.
Gelukkig weten steeds meer mensen uit het Soesterkwartier en van
buiten de wijk het juiste adres van Informatie033 te vinden. En als
snel kregen we versterking van vrijwilligers die voorheen bij
Stadsring51 ingezet werden. Aangevuld met de kennis van de
sociaal juridisch dienstverleners en de andere maatschappelijk
dienstverleners die in dienst zijn bij Indebuurt033 maakt dat we de
vragen van bewoners steeds beter kunnen beantwoorden.
Met welke vragen kunnen mensen onder andere bij de
Informatiewinkel terecht:
 Vragen over zorg, geld, recht, wonen, vrije tijd, activiteiten;
 Hulp bij het invullen of begrijpen van formulieren;
 Het vinden van passend vrijwilligerswerk;
 Informatie over mantelzorgondersteuning.
Momenteel organiseren we speciale speekuren bij de drie
informatiewinkels in Amersfoort om mensen te helpen bij het invullen
van de belastingaangifte. Bewoners kunnen tijdens openingstijden
langskomen in de winkel om een afspraak hiervoor te maken.
We zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 9-13 uur.
Kom gerust eens langs in onze (opnieuw ingerichte) winkel!
Met vriendelijke groet,
Anne Zwamborn
Vrijwilligersmakelaar Informatie033 Soesterkwartier
Noordewierweg 131, 3812 DD AMERSFOORT (Emmaüskerk).
Telefoon: 06 – 450 28 383. Website: www.indebuurt033.nl

Spreuk van de maand:
Soms kun je de waarden van het leven,
beter zien door de ogen die gehuild hebben.

“Mattheus Passie” de koralen
Zaterdag 25 maart, 10.30- 12.30 uur
In de passietijd wordt vele malen de Mattheus Passion uitgevoerd.
Deze ochtend hoort u meer over de koralen uit deze passie en gaat u
ook zelf een koraal zingen.
Locatie: Franciscus Xaverius, ’t Zand 29, Amersfoort
Begeleiding: Rob Holleman, rector-cantus van de Franciscus
Xaverius Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com. Kosten: € 3,00

“Johannes Passie” van Arvo Pärt
Arvo Pärt (Estland, 11 september 1935) behoort tot de belangrijkste
hedendaagse componisten van vocale muziek.
Hij schreef o.a. een Johannes Passie.
Dit krachtige werk wordt in Amersfoort voor het eerst uitgevoerd.
Zondag 9 april 15.30- 17.00 uur ( inloop 15.00 uur).
Koor Vocaliber en solisten o.l.v. Rob Holleman
Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, Amersfoort
Kosten: € 17,50, Voorverkoop: € 15,00 bij:
 de Algemene Boekhandel, Leusderweg 186,
 Van Hooren & Van Hees Muziek, Zuidsingel 8a
 Pastorie ’t Zand 31 ( 9-12 uur)

Goede Week
Activiteiten in de de St. Ansfridus kerk.
Woensdag 12 april 10.00 uur. Samenkomst en viering speciaal voor
senioren. Om 10.30 uur gaat pastoraal werkster Josephine van Pampus
voor in een korte viering. Indien u geen persoonlijke uitnodiging hebt
ontvangen, kunt u zich aanmelden via secretariaat@ansfriduskerk.nl.
Woensdag 12 april 19.00 uur. Viering van Woord en Gebed. Op zoek
naar jezelf als nieuwe mens. De Veertigdagentijd, tijd van inkeer en
ontdekking. Op zoek naar jezelf, contact met je Bron, met God. De
afgelopen weken kon u een uur of enkele momenten binnenkomen, in
stilte overdenken, bidden, een kaarsje aansteken. Op zoek naar de
nieuwe mens in uzelf. Vandaag sluiten we de periode van in stilte
overdenken af met een gebedsdienst. Voorganger is Arie van de Wiel.
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur. Kruisweg. Meditatieve gang langs
het pad dat Jezus moest gaan. In woord, beeld en gebed herinneren we
ons het lijden van Christus. Voorganger is Arie van de Wiel.

