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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 26 juli t/m wo. 16 aug.
Wo. 26 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 2 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 9 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 16 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Viering in Puntenburg.
Deze is op maandag 7 augustus om 14.30 uur o.l.v. Frank Sieraal
in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd.

Het Bruckner koor viert haar 70 jarig bestaan.
Ons koor bestond 70 jaar en dat hebben wij gevierd! 2 keer zelfs.
Zaterdag 8 Juli hebben wij de viering bij de zusters van O.L.Vrouw
op de Zuidsingel muzikaal opgeluisterd. Wij zingen daar altijd om de
twee weken in de zaterdagavond viering.
De voorganger was pastor J. de Froe en Giny Wierenga assisteerde
hem. Voor Giny was ons koor geen onbekende, zij kende ons koor al
vele jaren van de vieringen in de st. Henricuskerk.
Voor deze viering hadden wij met Jan Schuring de Sacramentsmis
ingestudeerd. Na de viering werd er een felicitatie namens de zusters
uitgesproken, met een envelop met inhoud als cadeau voor de kas.
Het was een sfeervolle viering.
Na afloop is een gezamenlijke foto gemaakt van het koor, de
voorganger en Giny.
Het tweede gedeelte was op zondag 9 Juli.
Een leuk middagje voor de koorleden en hun partners.
Hiervoor gingen we op eigen gelegenheid naar de “ Voortse
Herberg’” in Voorthuizen. Het was prachtig weer en iedereen
verzamelde zich in de tuin, onder de parasols. Toen iedereen
aanwezig was kon het feest beginnen.
Vervolg op de volgende pagina

Binnen kon je zelf een drankje halen, met wat lekkers erbij, had je
nog dorst dan ging je nogmaals wat halen. Een poosje later kwam er
een grote paardentram voorrijden, om ons een stukje Voorthuizen te
laten zien. iedereen erin, en rijden maar. Verschillende boerderijen
en dieren bekeken.
We zongen, in een rijtuigie…en maar schommelen en maar kijken
naar de kont van het paard…. Het was leuk. Plotseling stopten wij,
de H. Cecilia, patrones van de zangers, kwam ons begroeten.
Allemaal eruit, er stond een picknick-tafel met wat bankjes en er lag
wat geheimzinnigs op de tafel.
St. Cecilia, in de gedaante van Ans, feliciteerde het koor met het 70jarig bestaan en hoopte dat we nog vaak zouden zingen. Er waren
ook een paar jubilarissen: Ria van keken en Marian Brundel, die met
een cadeau werden verrast. En alle koorleden kregen een
herinnering aan dit feest, in de vorm van een klein drieluikje met de
beeltenis van Maria. Ans H. is ruim, en John K. bijna veertig jaar lid
van het koor-bestuur.
Als dank voor hun jarenlange inzet bood Giny hen, namens de
Pastoraatsgroep een fles wijn aan.
De tram weer in, terug naar de “Voortse Herberg”. waar we weer een
drankje konden nemen, en aan lange tafels genoten we van al het
lekkere eten.
Een toetje, en koffie en thee of wat anders, kon je pakken. Een heel
gezellig uitje hebben we hier gehad!
Ria van Keken

‘BIDDEN, ZO GEZEGD ZO GEDAAN’
over het gebed in de joodse en christelijke traditie.
In de Joodse traditie staat driemaal daags een persoonlijk of
gemeenschappelijk gebed in de orde van de dag. Deze vaste
structuur met voorgeschreven gebeden vormt uitgangspunt voor een
vijftal leerhuis-bijeenkomsten in Amersfoort.
Vooral het joodse Achttien-gebed, dat de kern vormt van het
dagelijks gebed, is onderwerp van onze studie en gesprek. Daarbij
laten we zien hoe dit oude joodse gebed verwijst naar hét gebed dat
Jezus zijn volgelingen leerde: het Onze vader.
In de joodse religieuze praktijk kreeg het gebed een belangrijker rol
na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in het jaar 70. Het
gebed werd het nieuwe offer. Zelfs zo, dat het met de juiste intentie

uitgesproken gebed, de biddende mens zelf tot offer maakt. Iets van
deze spiritualiteit willen we in deze serie avonden proberen te
verstaan.
De 5 avonden worden geleid door professor Dineke Houtman en
dominee Paul van der Harst.
Op zondag 1 oktober van 11.30 – 12.30 leidt Dineke Houtman,
vooraf gaand aan de 5 avonden, een mini-leerhuis bij wijze van
introductie bij een bede zoals verwoord in psalm 25 (locatie
Fonteinkerk).
De vijf avonden zijn van 20.00u. tot en met 22.00u, op de volgende
locaties:
9 oktober,
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM.
23 oktober, Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM.
6 november, Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM.
20 november, Emmaüskerk, Noordewierweg 131, 3812 DD
27 november, Emmaüskerk, Noordewierweg 131, 3812 DD
Deelnemen kost € 10.-- (materiaal en koffie/thee)
Wilt u deelnemen, dan is opgave gewenst, voor 2 oktober, u kunt
zich aanmelden via: leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl
Van harte aanbevolen.

Spreuk van de maand:
Als je je met niemand vergelijkt, word je wie je bent.
(Krishnamurti)

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde er me echt in mijn element:
alles sprak me over het werk van mijn Vader.
De tijd vloog er voorbij.
Tijdens mijn vakanties genoot ik van de natuur.
Ik hield de zaaier in het oog,
die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels. Ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond ik stof voor mijn parabels over het Rijk Gods.

Vervolg op de volgende pagina
Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles zong in mij een goddelijke melodie.
Later heb ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen.
Heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.
Vakantie is voor mij:
mogen delen in de vreugde van mensen,
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
Het feest moest doorgaan,
dus liet ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.
Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.
Sedert die Paasmorgen,
toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiende houtskool bereid ik een picknick
met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood…
brood dat smaakt naar eeuwigheid.
Charles Delhez

