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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 8 nov t/m wo. 29 nov.
Wo. 8 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 15 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 22 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 29 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 8 nov t/m wo. 29 nov.
Vergadering van de pastoraatsgroep.
Deze is op 9 november om 19.00 uur in de Torenkamer.

Gratis Kerstconcert voor ouderen in Amersfoort.
Dit jaar is er weer een gratis kerstconcert op 14 december 2017 in de
St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort. Met medewerking van:
 Gospelkoor-relation uit Leusden en o.l.v. Marijke van Leerzem.
 Dickens orkest animato uit Hooglanderveen,
 Samenzang.
Georganiseerd door het nationaal ouderen fonds en Stichting Bewust
Rond. De deuren gaan open om 14.00u. Het concert start om 15.00u.
en duurt anderhalf uur, zonder pauze. De toegang is gratis. Wel vragen
wij u om te reserveren, want het aantal zitplaatsen is beperkt.
Reserveren kan via de site https://www.ouderenfonds.nl of per telefoon,
nummer 0800-1325 (lokaal tarief). U ontvangt van het ouderenfonds per
post of e-mail een bevestiging. Neemt u deze alstublieft mee naar de
Kerk. (speciaal vervoer is op aanvraag.)

Overleden.
Op dinsdag 31 oktober is in het ziekenhuis overleden
de Heer Gerard de Jong. Hij is jarenlang chauffeur geweest op de
zondagmorgen. We zijn hem dankbaar dat hij dat met zorg en
aandacht heeft gedaan. Ook was hij trouw aan de koffie op
woensdagmorgen. Hij bracht dan de heer Janzen ook altijd mee.
Dat hij mag rusten in vrede. De afscheidsviering heeft op dinsdag
7 november in aula 2 van het crematorium plaatsgevonden.

HEILIGE ONRUST
Spiritualiteit in het spoor van pelgrims nieuwe stijl
Onlangs verscheen het boek Heilige Onrust – Een pelgrimage naar
het hart van de religie.
Auteur is de van huis uit gereformeerde theoloog en ethicus Frits de
Lange (1955). Hij gelooft zoals vele van zijn generatiegenoten niet
meer in een Opperwezen en een hiernamaals.
In zijn boek stelt De Lange zich daarom de vraag waar je kunt
beginnen bij het zoeken naar nieuwe levensoriëntatie. Hij doet dat
door zich te identificeren met hedendaagse pelgrims. Voor oude
pelgrims is het bereiken van een bedevaartsplaats of het
hiernamaals de bestemming. Voor de pelgrim nieuwe stijl is de
bestemming in de reis zelf gelegen. Op die reis doet hij fysieke en
ook spirituele ervaringen op. Hij erkent ‘dat er iets is dat ervoor zorgt
dat we de ene voet voor de andere blijven zetten.’ De Lange probeert
in zijn boek te doorgronden wat dat ‘iets’, dat zich zo moeilijk onder
woorden laat brengen, behelst. Hij verkent wat het verlangen van de
pelgrim nieuwe stijl naar een ander, beter, waarachtiger leven
betekent voor hoe wij met onszelf, met anderen en met God omgaan.
De zoektocht van Frits de Lange roept veel (h)erkenning, maar ook
weerstand op. Op dinsdag 21 november a.s. komt hij op uitnodiging
van diverse kerken naar Amersfoort. Een goede gelegenheid om in
gesprek te gaan over hoe wij richting geven aan ons leven in een
almaar veranderende wereld. De bijeenkomst vindt plaats in de
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort en begint om 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur). Entreeprijs: vijf euro.
Meer informatie via Gerard van Eck
(telefoon 033-4566229 of e-mail ge.eck@planet.nl).
Organisatie:
Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt;
Protestantse wijkgemeente Fonteinkerk;
Vrijzinnige combinatiegemeente
Johanneskerk en Protestantse gemeente Leusden.

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

Koren nieuws.
Zoals u weet repeteren de beide koren altijd op dinsdagavond in de
Theo Groenhuijsen-zaal. De O.P.A. wil dat er vanaf 1 november voor
dit gebruik van de zaal betaald gaat worden. (Alleen het gratis gebruik
maken van de zaal voor 5 jaar, op woensdagmorgen, is in de
koop/verkoop akte opgenomen.) Er is voor de beide koren een andere
locatie gevonden.
Het Henricus dameskoor gaat vanaf 7 november repeteren in de kapel
van de zusters van St. Jozef aan de B.W.laan. Als ‘tegenprestatie’ gaan
ze af en toe een viering op zaterdagavond opluisteren. Ik wens jullie
heel veel zang plezier… Natuurlijk blijft het Dames koor in meerdere
kerken zingen…
Het Bruckner koor wat om de twee weken bij de zusters aan de
Zuidsingel zingt, gaat een half uur voor die viering repeteren.
Maar… dit koor stopt per 1 januari 2018.
De dirigent heeft een andere uitdaging aangenomen, en stopt met dit
koor. Consequentie hiervan is, dat dit koor gaat stoppen.. Ruim 70 jaar
hebben ze al hun prachtige klanken aan veel vieringen gegeven…
Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Giny.

Themabijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over
Hersenletsel en de gevolgen voor de omgeving
Shelley van Asbeck, psychologe bij Boogh, neemt u mee in de oorzaken
en (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel en wat dit voor effect heeft
op de omgeving. Wat betekent het voor je relatie; partner, moeder,
vader, kind(eren), vrienden, buren om samen te leven of te zorgen voor
iemand met hersenletsel.
U krijgt kennis en inzicht waardoor vaak onbegrepen gedrag en/of
reacties ontstaan en wat u kunt doen om het leven voor beiden zo
aangenaam mogelijk te houden.
De avond wordt afgesloten met informatie over de Informatiewinkels en
mantelzorgondersteuning bij Indebuurt033.
Het belooft een interactieve avond te worden waarbij er gelegenheid is
om met anderen in gesprek te gaan.
De toegang is gratis. Datum en locatie:
Datum:
Dinsdag 14 november van 19.00-21.15 uur
Locatie:
Boogh, Satelliet 10, Amersfoort
Aanmelding via: Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl
Tel: 06-53588846, Sytske Stoop,
mantelzorgcoördinator Indebuurt033

Terugkeer met Perspectief: bijeenkomst in Amersfoort
over terugkeer van vluchtelingen
Stichting Solid Road organiseert op woensdag 29 november 2017
om 20:00 uur in de Martuskerk in Amersfoort een voorlichtingsavond
over terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers.
Veel kerken zijn bij vluchtelingen en asielzoekers betrokken, en
kennen schrijnende situaties van bijvoorbeeld Armina uit Armenië.
Daar tegenover zijn er gelukkig ook mooie terugkeerverhalen.
Zoals bijvoorbeeld van John die in april dit jaar terug is gekeerd naar
Oeganda. Hij heeft met hulp van Solid Road een landbouwbedrijf in
Oeganda opgezet en heeft nu zijn eerste passievruchten en
watermeloenen geoogst.
Solid Road is een stichting die (uitgeprocedeerde) vluchtelingen
begeleidt bij terugkeer naar hun land van herkomst. Door middel van
vaktrainingen, businesstraining en begeleiding in het land van
herkomst zet Solid Road zich in om mensen terug te laten keren met
perspectief.
Tijdens de avond laat Solid Road voorbeelden zien van terugkeer
van deelnemers en gaan zij in gesprek met de aanwezigen over het
thema ‘Terugkeer, zonder of met perspectief?!’
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. U kunt u
hiervoor opgeven via info@solidroad.nl of via 06-27480885.
Deelname aan de avond is gratis.
Er wordt een collecte gehouden.
Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Bussche
via info@solidroad.nl of via 06-27480885. Meer informatie over onze
organisatie kunt u vinden op onze website: www.solidroad.nl

Heel je bestaan is een wonder.

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan – zegt God –
of misschien vind je alles zo vanzelfsprekend
dat je er geen vragen bij stelt.
Daarom wil Ik je uitnodigen
om heel bewust naar je eigen leven te kijken
en te bemerken dat alles en iedereen
je eigenlijk geschonken wordt, zomaar.
Heel je bestaan is een wonder
van vriendschap en van genegenheid.
Ik hoop dat je dat wonder een kans durft te geven
en dat je dankbaar bent
om elk geschenk van liefde.
Erwin Roosen.

