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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 24 mei t/m wo. 14 jun.
Wo. 24 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 31 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 7 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 14 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 24 mei t/m wo. 14 jun.
Maandag 12 juni: om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.
Omdat de eerste maandag in Juni, 2e Pinksterdag is…Is de viering
verplaatst naar maandag 12 Juni. Van harte uitgenodigd.

Zomerparade.
Ook dit jaar wordt het weer een gezellige boel in het Soesterkwartier.
Op 9 juni is het weer zover. Van 14.00 tot 21.00 uur is de
Noordewierweg een gezellige evenementen terrein.
Proef ’t Soesterwartier is er ook weer. Er zijn gezellige spelen voor
kinderen. Ook de gezamenlijke kerken zijn vertegenwoordigd met
een kraam. We delen een flyer uit met alle gegevens van de kerken.
En de mensen krijgen een mooie fakkel mee naar huis….
Dus: de moeite waard om te komen er van te gaan genieten…

Hemelvaart.
Donderdag 25 mei is er weer het jaarlijkse Hemelvaartsfeest voor
gezinnen in de Heilige Kruis Kerk. Na afloop van de viering die om
11.00 begint is er buiten op het plein voor de kerk van alles te doen
en te zien. Van de bungeerunbaan tot de vrachtwagenrace. Ook is er
de mogelijkheid om als gezin voor je te laten bidden.
Neem zelfgemaakte (of gekochte) hapjes mee en kom gezellig
genieten! Iedereen uit de parochie is van harte welkom!

Vakantiegeld Delen weer van start
‘Ik ben blij dat ik in de vakantie jarig ben’ zei een meisje uit groep
zes. ’Want ik kan op school niet trakteren’. Voor een traktatie was
geen geld, maar dat hoefden haar klasgenootjes niet te weten.
‘Ik zou zo graag na de schoolvakantie aan mijn klasgenootjes
vertellen waar ik op vakantie ben geweest. Maar wij gaan nooit op
vakantie want daarvoor hebben mijn ouders geen geld.’
In Amersfoort groeien 3.700 kinderen op in een gezin met een laag
inkomen. De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort
en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
organiseren dit jaar voor de 14e keer de actie Vakantiegeld Delen. Zij
doen dit in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen en de
voedsel- en kledingbank. Er staan op de lijst gezinnen met kinderen
die heel graag op vakantie willen of dagjes uit. De projectgroep
Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in
Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In
mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als zij
daarvan een klein gedeelte delen met mensen die geen vakantie
kunnen betalen. Het vorig jaar was de opbrengst maar liefst € 49.000
en werden 130 ‘adressen’ blij gemaakt met een gift.
‘Wat zijn wij blij en ontroerd dat jullie aan ons denken en ons een
vakantiegift toevertrouwen! We hebben het financieel moeilijk. Ik ben
alleenstaande ouder van drie kinderen en leef van een
bijstandsuitkering. Daarvan kan ik geen vakantie betalen. We leven
heel zuinig; moeten sparen voor nieuwe kleren en schoenen of
excursies voor school. Fantastisch dat we in de schoolvakantie
dagjes uit konden met het hele gezin. We zijn naar een pretpark en
de dierentuin geweest en we konden een gezinskaart kopen voor het
zwembad. We zijn ook nog drie dagen bij familie op de camping in
Zeeland geweest. Ik kon de kinderen niet meekrijgen toen we weer
naar huis moesten. Wat hebben ze genoten…
Doet u mee met Vakantiegeld Delen? U mag uw gift, graag voor
10 juni, overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. diaconie
Protestantse Gemeente o.v.v. Vakantiegeld Delen.

Spreuk van de maand:
Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

(Paul Coelho)

Advents actie 2016.
In de afgelopen Adventsperiode heeft uw parochie meegedaan met de
bisschoppelijke Adventsactie en daarbij de keuze gemaakt voor het project:
“Straatkinderen terug naar huis” van CECYDAR in Rwanda. Door het
goede verloop van de Adventsactie kon het beloofde bedrag van € 70.000
voor dit project worden overgemaakt aan CECYDAR. CECYDAR bestaat
dit jaar 25 jaar en wordt al die jaren door Fidesco financieel en met
mankracht ondersteund. Namens Fidesco Nederland, de projectpartner van
de Adventsactie, willen wij u daarom heel hartelijk bedanken voor de keuze
en inzet voor dit project. Graag doen we u hierbij kort verslag van de stand
van zaken in CECYDAR.
In het afgelopen jaar heeft CECYDAR 160 kinderen op straat gevolgd;
daarvan konden 110 in het centrum worden opgenomen. 46 kinderen
vonden een plek in een familie. Bij de andere kinderen bleek de
thuissituatie te moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen verblijven nog in
het centrum en er wordt naar wegen gezocht om de situatie thuis te
verbeteren. Eind november was er in het centrum een vormingsbijeenkomst voor de ouders van de kinderen. Ze werden geïnformeerd over
hun rechten en verantwoordelijkheden en ze kregen informatie hoe ze met
geringe middelen een micro-project kunnen beginnen om aan inkomsten te
komen. Van de 34 deelnemende ouders hebben tien spontaan besloten om
hun kind voor de kerstvakantie mee naar huis te nemen.
In de komende jaren zal meer nadruk gelegd worden op het verbeteren van
de positie van de families, bijvoorbeeld door hen te helpen met een hut te
bouwen of een kleine winkel te beginnen, of gewoon de ziektekostenverzekering voor hun te betalen. Door de verbeterde situatie thuis, wordt de
verleiding van het leven op straat geringer en kunnen de kinderen in een
veilige omgeving opgroeien.
De komende twee jaar zal CECYDAR ook weer meedoen met de
bisschoppelijke Adventsactie en we hopen op een bijdrage van € 70.000
per jaar. In 2018 is dat bedrag met name nodig om, gezien de toename van
het aantal kinderen, te voorzien in voeding, kleding en personeel.
Daarnaast is ondersteuning nodig om de positie van de gezinnen, waaruit
de kinderen komen, te versterken. We hopen van harte dat uw parochie
ook in 2017 weer ervoor wil kiezen om mee te doen met de Adventsactie
en in te zamelen voor CECYDAR, “Straatkinderen terug naar huis”.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bereidheid om u weer in te zetten
voor de straatkinderen in Rwanda!
Met vriendelijke groet,
Johannes en Miriam Witt
Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2 2215 NX Voorhout T: 0852 731732
info@fidesco.nl www.fidesco.nl

Vrouwevaert in alle vroegte.
In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek
bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit
Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort.
Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de “Vrouwevaert”
op zaterdag 27 mei. De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en
gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ’t Zand 13 te Amersfoort.
Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder
een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.
Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend een kop koffie.
Onze Lieve Vrouwe Gilde – Amersfoort.

Open deur.
Jezus presenteert zichzelf
als een deur die openstaat.
Hij schenkt ruimte aan God en mens.
Hij biedt bevrijding en geborgenheid.
Hij daagt uit tot onvoorwaardelijke liefde.
Zo roept Hij mensen op
om voor elkaar zo goed als God te zijn.
Zijn stem klinkt na tot in onze dagen.
Hij blijft uitnodigen.
Hij wordt hoorbaar en zichtbaar
in mensen die liefde uitstralen.
Mensen die opkomen voor recht en vrijheid
en die woorden van troost spreken:
zij geven gehoor aan die stem.
Zij openen deuren en geven
zicht op leven, op toekomst.
Ieder van ons wordt geroepen
om mens te zijn in de geest van Jezus.
Het is onze taak om deuren en ramen
naar elkaar open te zetten.
Wij mogen herders zijn voor elkaar:
mensen die zorg dragen voor de ander
en die uitdagen tot volgehouden liefde.
Dat is onze roeping op grond van ons doopsel:
de Kerk van Jezus opbouwen
tot een liefdesverbond tussen mensen onderling
en tussen mensen en God.
Wim Holterman

