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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 27 sep t/m wo. 18 okt.
Wo. 27 sep. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 4 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 11 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 18 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 27 sep t/m wo. 18 okt.
Donderdag 28 september, om 19.00 uur: Vergadering van de
Pastoraatsgroep in de Torenkamer.(ingang Paulus Borstraat.)
Maandag 2 oktober, om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn. Van harte welkom.

Overleden.
Op dinsdag 19 september is Gerda van den Brand plotseling overleden.
Zij woonde aan de Goudsbloemstraat 140.
Zij was parochiaan bij de Henricus.
Op dinsdag 26 september heeft haar uitvaart plaats gevonden.

Het programma ‘Fit in 12 weken’ 2017
gaat van start!
Donderdag 28 september 2017 tussen 14.00 – 16.00 uur. De opening is
om 14.00 uur door wethouder Fleur Imming. Locatie: Puntenburg,
begane grond.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom voor:
 de fittest;
 informatie over het beweegaanbod;
 informatiebijeenkomsten
 en een gezond hapje en drankje.

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

Website tegen zwerfafval
Milieudefensie Amersfoort heeft een website ontwikkeld in de strijd tegen
zwerfafval. Elke inwoner van Amersfoort wordt uitgedaagd om een (stuk
van een) straat of buurt te adopteren en vrij te houden van rondslingerend
afval. Alle prikkers worden vermeld op een digitale plattegrond.
‘Iedereen kan zichzelf als ‘afvalprikker’ op de kaart zetten’, zegt Beppie de
Vries van Milieudefensie Amersfoort, die het initiatief nam voor de site
033zwerfafvalzat.nl. ‘De naam heeft een dubbele bodem: Er ligt helaas zat
en we zijn het zat. Vooral in de omgeving van winkelcentra, middelbare
scholen, stations, fietsroutes en parkeerplaatsen ligt veel afval. Afgezien
van het feit dat het lelijk is, wordt de schadelijkheid van dat zwerfafval nog
vaak onderschat. Plastic valt uiteen in kleine deeltjes, die de gezondheid
van mens en dier aantasten.’
De site verbindt inwoners die zorgdragen voor hun naaste woonomgeving.
‘Er zijn her en der al Amersfoorters die al jaren zwerfafval prikken in hun
buurt. Dat verdient alle waardering. De site is hopelijk voor anderen een
stimulans om zich bij hen aan te sluiten.’

De gemeente Amersfoort heeft een financiële bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van de site. Inwoners die als zwerfafvalprikker
aan de slag willen, kunnen bij Het Groene Huis (Schothorsterlaan 21,
Amersfoort) en bij De Nieuwe Graanschuur, de afvalarme
supermarkt aan de Bloemendalsestraat 19, een gratis prikker
afhalen. Voor een vermelding op de website kunnen vrijwilligers
mailen naar info@033zwerfafvalzat.nl
Meer informatie: Beppie de Vries, telefoon: 06-13775812
Wat brengt ons samen
Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in Overdinkel.
Deze 21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus Majella mag
ook de vraag in zich meedragen: Wat bewoog de vele duizenden pelgrims
uit Twente en daar buiten op weg te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de
Duitse grens? Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige
Gerardus te bidden en te zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om
te danken voor de levensweg die wij mogen gaan. Een levensweg die wij
zoekend mogen gaan als pelgrims, Gods volk onderweg. In het
samenkomen mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de heilige Geest.
Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het heden
pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw
geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella “ Heilige Gerardus helper
in de nood, sta ons bij in leven en in dood.“ kracht geeft en bemoedigd. In
de diversiteit van de vele intenties wordt dit in vertrouwen neergelegd in de

Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de processie met het
Allerheiligst Sacrament. In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage
wordt in de Eucharistie en andere vieringen aandacht geschonken aan het
thema: “Wat brengt ons samen”. Dat dit samenkomen voorafgaand aan
deze bedevaart, tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna ons mag
aanzetten tot een levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle mensen
van vrede en liefde in een nabije, warme kerk. Ik wens ons allen een goede
tijd toe rond en met deze bedevaart. Van harte welkom in Overdinkel, in en
rond de Gerardus Majella Kerk, mede namens de vele vrijwilligers, de
broedermeesters en het bestuur.
Pastor Willy Rekveld.

Programma, Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat
brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door
muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal
worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met
feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna
de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al
meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart
steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke
avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op
zondagmorgen.
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het
parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen
10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt
u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB
0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel.
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Ter inspiratie.

Liefde
Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven.
Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.
Liefde, de bron waar iedere mens uit moet kunnen putten.
Liefde, het begin van elke bloei.
Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.
Liefde, de omhelzing voor een onbekende ziel.
Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn.
Liefde kent alleen genade en vergeving.
Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig.
Liefde kun je uitdrukken en voelen.
Liefde is niets dan delen en aanvaarden.
Liefde kan intiem zijn en toch overal.
Als jij Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.
Het hart van ieder mens is groot genoeg
om heel de mensheid te omvatten.
We hoeven het alleen open te stellen, zonder vrees.
Onze jongeren moeten vanaf hun vroegste jeugd opgroeien in liefde.
Zonder liefde kan een kind niet openbloeien.
Als een kind niet open bloeit, kan het later geen liefde geven.
Een leven zonder liefde is een wereld zonder zon.
ik heb liefde nodig als de lucht die ik adem.
Als het water dat ik drink.
Loubna,
Liefde van mijn leven,
Tot aan mijn laatste snik
Blijf je in mijn geest.
Uit: Mohamed El Bachiri, Een Jihad van liefde.
Opgetekend door David Van Reybrouck.
Zijn vrouw stierf bij een aanslag in Brussel op 22 maart

Wijkbewonersbijeenkomst
Dinsdag 10 oktober 2017 is er een grote bijeenkomst voor de
bewoners in het Soesterkwartier.
De “Wijktafel”heeft een “andere”uitstraling gekregen. Wij horen graag
hoe u het vindt in het Soesterkwartier.
Mist u zaken, of heeft u overlast. Schuif aan bij de wijkbewoners
bijeenkomst 10 oktober in de Emmaüs kerk.
De zaal is vanaf 19.30 open.
Ook uw mening bepaalt mede hoe het wijkplan er uit komt te zien.
Enkele onderwerpen:
 Wat gebeurt er in mijn buurt?
 Mijn straat is een racebaan geworden.
 Eenzaamheid.
 Stille armoede.
 Mijn straat is vervuild.
 Enzovoort.
Wilt u mee praten, van harte uitgenodigd.

