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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 18 okt t/m wo. 8 nov.
Wo. 18 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 25 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 18 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 1 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 8 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 18 okt t/m wo. 8 nov.
Maandag 6 november, om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.
Van harte uitgenodigd.

Opbrengst koffiepotje.
De opbrengst voor de Ambassade van de Vrede hier in Amersfoort
was: € 36,45. Namens de Ambassade van de Vrede, hartelijke dank.

Chauffeur gevraagd / gezocht.….
Wie wil onze bestaande chauffeurs groep gaan ondersteunen?
Het gaat om het volgende: op zondag De heer Janzen (Dreef 8) naar
de St. Ansfridus kerk rijden. U bent 1x in de 4 à 5 weken aan de
beurt. Daar Guus Hielkert in Januari en februari afwezig is, hebben
we extra hulp / ondersteuning nodig.
Al is het maar om Guus een paar maanden te vervangen.
De belasting wordt anders voor de overige chauffeurs wel erg groot.
Graag contact op nemen met Giny Wierenga.( 033-4611651)

Gerardus kalender 2018. “Elke dag een beetje spirit.”
Deze kalender is verkrijgbaar voor € 7,00 bij:
Mevrouw. J. Smink- van Mispelaar, Soesterweg 453,
3812 AN Amersfoort. Tel. 033-4617795

Spreuk van de maand:
Twee oren en een mond, betekent meer luisteren dan spreken.
(uit: Gerardus kalender)

A Festival of Lessons and Carols
St Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort
Na 14 jaar te gast te zijn geweest in de Emmakerk te Soest wordt het
Christmas Carols project nu verplaatst naar de St. Franciscus
Xaveriuskerk in Amersfoort.
Ieder die mee wil zingen in een sfeervol en prachtig kerstprogramma
is van harte uitgenodigd om mee te doen. Het is een mooie manier
om met dit concert muzikaal en saamhorig de kerst in te luiden.
Naast de traditionele Carols worden ook moderne Christmas Carols
ingestudeerd van onder andere Darke, Rutter, Warlock en Willcocks.
De Carols worden afgewisseld met inspirerende teksten.
Projectzangers zijn welkom op 5 repetities op de woensdagavond
vanaf 15 november tot half december om deze prachtige Christmas
Carols in te studeren. De generale repetitie is op woensdagavond 13
december. Naast de artistiek leider Frank Kooiman staat een
enthousiast combo klaar om de zangers te begeleiden.
De soliste van dit project is de sopraan Aleid Pluvier uit Amersfoort.
Het concert is op zondagavond 17 december. Dan zullen de Lessons
and Carols klinken vanaf 19.30 uur in de avond. Om 19.00 uur is de
kerk geopend. Entree aan de zaal is € 5,- voor volwassenen.
Aanmelding project
Projectzangers kunnen zich vanaf nu via de mail
secretariaatscc@gmail.com aanmelden onder vermelding van hun
stemgroep, naam en adres. De inschrijvingskosten bedragen € 20,te voldoen op de eerste repetitie.
Op deze eerste repetitie op woensdagavond 15 november wordt de
muziek uitgedeeld vanaf kwart voor 8. De repetities vinden plaats in
principe van 20.00 uur tot 22.00 uur. Via een website van het SCC
Amersfoort zijn van alle stukken oefenpartijen beschikbaar om de
stukken te kunnen voorbereiden.
Parkeren is mogelijk bij het stadhuis en 24/7 bij het St. Jorisplein.
Daarvandaan is het maar een klein stukje lopen naar ’t Zand 29, de
St Franciscus Xaveriuskerk (SFX).
De locatie Sint Franciscus Xaveriuskerk is een sfeervolle locatie met
een uitstekende akoestiek die vaker voor concerten wordt gebruikt.
Omdat deze kerk meer ruimte heeft, wordt het aantal deelnemers
voorlopig nog niet beperkt.
Informatie: secretariaatscc@gmail.com.

“Hoe we bidden”
Donderdag 26 oktober, 9 en 23 november 19.30 – 22.00 uur
Mensen voelen schroom als het gebed ter sprake komt.
Dat is niet nieuw. “Heer, leer ons bidden”, vraagt een discipel aan
Jezus. Hoe bidden we? Wanneer en waar? Werkt ons gebed? Wat
kunnen we leren van elkaar en anderen? Wat kunnen we leren van
andere geloofstradities? Deze vragen gaan we met elkaar verkennen.
Aan de orde komt:
- wat de bijbel leert over gebed (het evangelie en de psalmen).
- soorten gebed: lofprijzing, smeekgebed, voorbede, zegen, gebed in
nood, schietgebed, stil gebed, vergeving.
- persoonlijk gebed; bidden met/voor anderen: met kinderen, een zieke
of stervende.
- houding, gebaren, teksten, beelden:
- hoe gebed verbinden met eigen leven en samenleven.
Begeleiding: Ellen Hogema, diaconaal pastor parochie Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort en Phil Jacobs, geestelijk verzorger.
Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31.
Maximum 15 deelnemers
(bij voldoende belangstelling wordt een tweede cursus georganiseerd.)
Bijdrage: € 10 voor 3 avonden
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Jaarlijkse Bazaar….
Het is bijna weer zo ver. Op woensdag 22 November a.s. om 14.00 uur
gaat de bel weer door de gang van het klooster klinken: Start van de
bazaar bij de Zusters van St. Jozef aan de B.W Laan 55. Ook dit jaar
zijn er weer veel stands: winkel van Sinkel, boeken, puzzels, religieuze
artikelen. Allerlei soorten breiwerkjes / borduursels, schilderstukken. De
rad van avontuur doet weer zijn best. Er zijn dit jaar weer veel mooie
prijsjes… Het is weer gezellig koffie/ thee drinken met iets lekkers… En
er zijn ook weer loten te koop, met leuke prijzen. Al met al de moeite
waard om te komen. En u steunt er een goed doel mee:
het werk van de Zusters van St. Jozef in Indonesië.
Dit jaar is de bazaar voor de laatste keer… De zusters worden
langzamerhand te oud om dit te kunnen organiseren. Er is natuurlijk wel
veel hulp van vrijwilligers, waar men ook heel blij mee is. Toch is het
besluit genomen. Het doet pijn, om zoiets moois los te moeten laten.
Maar er komt eens een eind aan… Hopelijk maken we er samen weer
een groot feest van, met een goede opbrengst!
Van harte uitgenodigd. Giny

Goederen- en Rommelmarkt in Wijkherberg Heilige Geest.
Op 1 nov. a.s. vindt de overdracht plaats van de H. Geest kerk in
Randenbroek aan de nieuwe eigenaar.
In voorbereiding daarop moet de kerk geheel worden ontruimd.
Daarom houdt de Wijkherberg van de Heilige Geest op zaterdag
28 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een VERKOOP goederen- en
rommelmarkt van allerlei materialen die in de loop der jaren verzameld
en gebruikt zijn. (GEEN liturgische goederen).
U moet hierbij denken aan: vazen, rieten manden, kinder speelgoed,
handwerk artikelen, knutselmaterialen, klein meubilair, huishoudelijkeen kantoor artikelen, kaarsen, albums en boeken.
Denkt u er voor uw organisatie of privé iets van te kunnen gebruiken of
zoekt u iets, kom dan op zaterdag 28 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur
langs in de Heilige Geest kerk, Mozartweg 54, 3816 LT in Amersfoort.
De inloop en ontmoetingsruimte is die dag ook voor de allerlaatste keer
open voor ontvangst, koffie / thee e.d.
Vanaf dinsdag 31 oktober is de nieuwe Wijkherberg gevestigd in de
Brugkerk aan de Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.
(dit is nabij het Euterpeplein)

Ik heb je nodig.
Ik heb je nodig
– zegt God –
om mijn droom van een rechtvaardige
en mensvriendelijke samenleving
stap voor stap uit te bouwen.
Je moet daar geen hoeksteen van worden,
laat dat maar aan Jezus over.
Maar wat Ik wel van je verwacht,
is dat je doet wat je kunt
om je christen-zijn te vertalen
in concrete dienstbaarheid
en in gedeelde vreugde.
Durf daarom te kijken
in het diepste van het hart van je medemensen.
En misschien ontdek je
dat je mijn naam waar kunt maken
door er te zijn voor anderen, zomaar,
net zoals Ik er wil zijn voor jou.
Erwin Roosen.

