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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 6 sep t/m wo. 27 sep.
Wo. 6 sep. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 13 sep. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 20 sep. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 27 sep. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Hervorm de kerk
Wat Luther zou zeggen in onze tijd ?
Conferentie zaterdagmiddag 30 september 15.00 - 17.30
(in het oecumenisch centrum Het Brandpunt)

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen
spijkerde op de deur van de slotkerk te Worms. Luther wilde kerk
hervormen, wat uitliep op een nieuwe kerk: de protestantse. Hervorming is
een doorgaand proces. Ook de kerken in onze tijd – zowel protestantse als
rooms-katholieke – staan voor de uitdaging om zich te hervormen:
herbronnen én afstemmen op de eigen tijd. Twee prominente theologen
(protestant en rooms-katholiek) geven in vijf stellingen hun visie. En u hoort
inspirerende praktijkvoorbeelden van vernieuwing.

Programma:
dr. Frank Bosman, spraakmakend Rooms-Katholiek theoloog, aan de
Universiteit van Tilburg.
ds. Rob Visser, PKN-pionier predikant in Amsterdam IJburg.
En een inspirerende praktijkvoorbeeld van vernieuwing door:
Diederik van Loo, predikant, verbonden aan de Lutherse Zwaan in
Amersfoort.
Maria Leunissen, van de religieuze leefgemeenschap Castella
(‘huisje’), in Hilversum.
Gespreksleider is Wiena Bakker, theoloog, actief in Het Brandpunt.
Locatie: Oecumenisch centrum Het Brandpunt,
Laan van Emiclaer 101, Amersfoort.
Voor informatie en of aanmelding: secretariaatscc@gmail.com.
Bijdrage: vrijwillig.

18 tot en met 22 september 2017
Sint Ansfriduskerk geopend tijdens de Vredesweek
U bent elke dag welkom om tussen 19.00 en 20.00 uur binnen te lopen in
de kerk en in stilte na te denken, te bidden of gewoon uw gedachten te
laten gaan. U kunt zo lang - of zo kort - blijven als u wilt. Vind rust en vrede
in uzelf en neem deze mee naar buiten naar de samenleving die daaraan
zo veel behoefte heeft. Op zondag 17 september starten we de
Vredesweek met een themaviering om 11.00 uur.

Concert met Lofgezangen op zondag 17 september
Aandacht voor de kerkmuziek bij uitstek, het gregoriaans, kan bij het
vieren van een jubileum in een rooms-katholiek kerkgebouw
natuurlijk niet uitblijven. Jarenlang was er voor de kerkzangers en gangers naast de gezongen missen nog een extraatje: het plechtig
lof met uitstelling van de monstrans. Deze in de dertiende eeuw
ontstane traditie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie steeds meer
in onbruik geraakt, maar tijdens het concert op 17 september voert
het Utrechts Gregoriaans Koor onder leiding van Martie Severt twee
sets lofgezangen uit: allereerst gezangen van Sacramentsdag en
daarna gezangen die klonken tijdens een kerkwijding. Ook
‘klassiekers’ als Tantum ergo en Adoro te devote worden uitgevoerd.
Organist Hein Hof verzorgt twee intermezzo’s op gregoriaanse
thema’s, een aantal bewerkingen van het “Adoro te” en afwisselend
met het koor “Lauda Sion”.
Hein Hof was van 1976 tot 1988 als organist aan de SFX werkzaam
en heeft van het zoeken naar bewerkingen van gregoriaanse
melodieën voor orgel een van zijn specialiteiten gemaakt.
In het programmaboekje kunnen de aanwezigen de gezongen teksten
volgen (een Nederlandse vertaling staat erbij). De toegang is vrij.
Tijd:
19.00 – 20.15 uur
Plaats: St. Franciscus Xaveriuskerk
’t Zand 29 te Amersfoort
Info:
jubileumsfx@gmail.com
Opbrengst.
We willen graag het vredeswerk in Amersfoort ondersteunen.
Daarom komt de opbrengst van het koffie potje in September, ten
goede aan “de Ambassade van Vrede” hier in Amersfoort. Zij
organiseren op plaatselijke schaal een aantal activiteiten. Hierbij de
geplande activiteiten.

Vredesweek 2017, van 16 - 24 september, Amersfoort

de kracht van verbeelding
De Ambassade van Vrede te Amersfoort vraagt uw aandacht voor vrede
via een interessant programma in de week Programma
Zaterdag 16 september, 17.00 - 18.00 uur
St Joriskerk, Hof 1, Amersfoort Oecumenisch Vredesvesper
Opening Vredesweek door Mw. Simone Kennedy, plaatsvervangend
voorzitter gemeenteraad Vredesvesper m.m.v. Bergkerkcantorij o.l.v.
Cees-Willem van Vlieten en Eva Vleeskruyer, stadsdichter.
Zondag 17 september. In diverse kerken staan de zondagse
vieringen in het teken van de Vredesweek
Maandag 18 september, 13.00 - 14.00 uur
Raadzaal gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Amersfoort CollegeTour
(alleen op uitnodiging) “De kracht van verbeelding” voor jongeren over
verbinding met Syrische vluchtelingen met Nihad Hammar, en
burgemeester Lucas Bolsius.
Woensdag 20 september, 20.00 - 21.30 uur
MevlanaMoskee, Van Galenstraat 37b, Amersfoort
Dialoog: “Samen dromen, de kracht van verbeelding”
De beroemde toespraak van dr Martin Luther King is uitgangspunt voor
onze ontmoeting en ons gesprek.
Vrijdag 22 september, 20.00 - 22.00 uur
Café Zin / Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Lezing van Ids Smedema, legerpredikant uit Leusden
Thema: “Religie en Geweld”
20.00 - 22.00 uur Huis van Zuid/Fonteinkerk, Robert Kochstraat
Thema: “In vrede samenleven met elkaar; de kracht van
verbeelding”. Wees erbij Café met een introductie van burgemeester
Lucas Bolsius over zijn verbeelding van vreedzaam samenleven in
Amersfoort. Aan de hand van stellingen en vragen willen wij, jong en
oud, nadenken en spreken met elkaar over vreedzaam samenleven in
Amersfoort en omgeving
Zaterdag 23 september, 13.30 - 16.30 uur.
Expositie in drie kerken, St Joriskerk, Evangelisch Lutherse kerk en
Johanneskerk Thema: “De kracht van verbeelding”
16.00 - 17.00 uur Lutherse kerk, Langestraat 61, Amersfoort
Ds Diederiek van Loo vertelt het verhaal van het gevecht tussen David
en Goliath, muzikale omlijsting door organist Cees-Willem van Vliet:
David und Goliath uit de ‘Biblische Sonaten’ van Friedrich Kuhn
Voor meer informatie
Helma Maas, mail: maas@paxvoorvrede.nl, tel.: 06-48981488

Cursus

“Mantelzorg en Niet Aangeboren Hersenletsel”
voor mantelzorgers start in september.
Indebuurt033 biedt samen met de Boogh een vierdelige cursus
Mantelzorg en Niet Aangeboren Hersenletsel aan. Deze cursus is
speciaal bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die
schade aan de hersenen heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een
beroerte, tumor, ongeluk of zuurstoftekort.
Deelnemers krijgen tijdens de cursus informatie over verschillende
(on)zichtbare gevolgen van hersenletsel en krijgen adviezen hoe met
dit ingrijpende proces en het veranderende gedrag om te gaan.
Aandacht gaat uit naar het leren herkennen van belasting bij de
mantelzorger zelf en het vragen van ondersteuning aan anderen.
Mantelzorgers krijgen informatie over verschillende
ondersteuningsmogelijkheden en ontmoeten andere mantelzorgers
om ervaringen en tips uit te wisselen.
Data: dinsdagavond 19 en 26 september, 3 en 10 oktober.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Locatie: Boogh, Satelliet 10 in Amersfoort
Het is de bedoeling dat deelnemers alle keren aanwezig zijn. Voor de
cursus maakt het niet uit of u enkele uren per week of dagelijkse zorg
biedt.
Informatie en aanmelding:
Sytske Stoop, mantelzorgcoördinator bij Indebuurt033
via mail mantelzorgers@indebuurt033.nl of bel naar 06-53588846.

”Hand-werk van hand tot hand op het platteland”
Voor de 11e keer organiseer ik samen met vele vrijwillige medewerkers
het Handwerkfestijn, de gehele opbrengst gaat naar het
Bestemmingsfonds genezing diabetes type 1 van het Diabetes Fonds.
Locatie: Harco Hoveniers, Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken.
Datum en tijd: vrijdag 22 september en zaterdag 23 september,
10:00 – 17:00 uur.
Samen met alle vrijwillige medewerkers gaan we er ook in 2017 weer
een TOP-festijn van maken!
Informatie over het Handwerkfestijn staat ook op:
www.diabeatit.nl/handwerkfestijn2017
www.facebook.com/HandwerkfestijnvoorhetDiabetesFonds

Beste mensen van de locatie,
Zondag 24 september is weer onze jaarlijkse parochiedag.
Josephine schreef al in het laatste Mirakel, nummer 6, dat je bidden
niet alleen binnen een viering doet, maar ook daarbuiten.
Het gebed zal dan ook op deze parochiedag centraal staan.
Deze parochiedag vindt dit jaar plaats
in de Heiligkruiskerk, Liendertseweg 48.
De dag begint met een feestelijke viering om 10 uur.
Het gebed krijgt ook na deze viering de volle aandacht in de vorm
van: een levende rozenkrans, een stilte plek met meditatieve muziek,
een “pelgrimage van gebed’, een mantel waar iedereen zelf een
gebedje aan mag hangen, e.d. Natuurlijk vinden er ook voor de
kinderen diverse activiteiten plaats. Los van al deze activiteiten is er
uiteraard ook weer alle tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor het slagen van deze dag is het wel van belang dat mensen uit
de hele parochie een steentje bijdragen. Op sommige plekken is
weliswaar geen pastoraatsgroep of locatieraad meer aanwezig en
vinden er geen vieringen meer plaats. Toch hopen we dat ook daar
wat mensen zijn die ook een steentje bij willen dragen door wat hulp
aan te bieden.
Vandaar de inmiddels bekende vragen voor jullie:
 Op welke vrijwilligers mogen wij rekenen die om 08.00 uur mee
willen helpen de laatste dingen klaar te zetten
 Op welke vrijwilligers mogen wij rekenen die willen meehelpen om
na de viering koffie, drankjes en broodjes te serveren, en om
14.00 uur helpen met afbreken en opruimen
 Mogen we jullie vragen om uit jullie locatie 100 belegde broodjes
(meer mag ook) klaar te maken en deze vóór de viering in de
ontmoetingsruimte van de H Kruiskerk af te geven. NB: er is helaas
geen ruimte om de broodjes die ochtend ter plekke klaar te maken. De
bonnetjes van de onkosten, met naam en bankrekeningnummer,
kunnen direct aan de organisatie worden afgegeven. Dan wordt de
betaling geregeld.
Zouden jullie vóór 11 september kunnen laten weten wie er zondag mee
wil helpen? Dan kunnen we naambadges maken voor de medewerkers.
Ook graag waarvoor ze mee willen helpen en of we op de
klaargemaakte broodjes mogen rekenen.
Tekst gaat verder op de achterzijde.

Tot slotte wie wij als contactpersoon mogen noteren (naam, emailadres
en telefoonnummer).
Graag een mailtje naar een van onderstaande personen:
Ineke van Wijk:
ineke.vanwijk47@gmail.com 06-24469558
Everard van de Hengel: evdhengel@gmail.com
033-4725895
Jeroen van Tongeren: jm.vantongeren@planet.nl
06-48788131
Samen zullen we er weer een fantastische dag van maken. Dank.
(Willen jullie je zelf opgeven? Dank je wel…Giny)

KROONBEDE
(herhaald artikel)

18 september 2017
Samen bidden voor stad en land
Op maandag 18 september, de avond voor Prinsjesdag, is er een
‘Kroonbede’ in de Lutherse Kerk. Gezamenlijk willen wij Gods zegen
vragen voor ons land en onze stad.
Bernadette van Dijk, straatpastor Amersfoort zal een korte
overdenking houden over ‘Omzien naar de ander’. Verder staat in het
programma de voorbede en het samen zingen centraal.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Lutherse Kerk,
Lange Straat 61, Amersfoort.
Reserveert u deze datum: wij ontmoeten u graag!

Het allergrootste.
Het is een proces, je moet het weer leren.
Maar van huis uit ben je er toe toegerust, je beschikt over het talent:
om het minimale maximaal te ervaren. Om in het allerkleinste
geraakt te worden door het allergrootste.
Een manier van kijken. Kijken vanuit je eigen binnenkant
naar de binnenkant van dat andere.
Een manier van luisteren, innerlijk luisteren, innerlijk voelen.
Zo diep als je zelf bent, oversteken naar die andere diepte.
Geluk. Zoek het niet te ver. Of zoek het liever helemaal niet.
Het zoekt jou. Let op het meest nabije. Alles nodigt je uit.
Alles staat voor je open.
(Uit: Als een boom in de aarde.) van Hans Bouma.

Spreuk van de maand:
Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.
(Mahatma Gandhi.)

