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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 29 nov t/m wo. 20 dec.
Wo.
Wo.
Wo.
Vr.
Wo.

29 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
6 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
13 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
15 dec. 14.30u. Advent/kerstviering voor ouderen.
20 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 29 nov t/m wo. 20 dec.
Maandag 4 december, om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.
Van harte uitgenodigd.
Zorg om Mensen, vergadering: woensdag 29 november, om 15.30u.
bij mevrouw T. van Houten

Vrijdag 1 december2017 14.00 –16.00 uur
Lyvore locatie PuntenburgWinterkriebels
Markt met eigentijdse, zelf gemaakte cadeauartikelen.
Laat uw handen verzorgen en uw nagels lakken.
Kom snuffelen, rondstruinen, luisteren naar de muziek of ontmoet
anderen en voel de warme sfeer in deze koude dagen!
 Warme chocomelk met lekkers (gratis genieten door Hoogvliet)
 Verkoop zelfgemaakte cadeau artikelen
 Hand en nagel verzorging (gratis ontspannen)
 Massagestoel (gratis testen)
 Soep van de dag (door Bij Bosshardt)
 Grabbelton (voor jong & oud én altijd prijs & pret)
 Muziek (gratis meezingen)
* met de opbrengst verzorgen we bij de Lentekriebels ‘High tea’
Dag: Vrijdag 1 december 2017, Tijd
14.00 – 16.00 uur
Locatie: Puntenburg, Puntenburgerlaan 100, Amersfoort.
Telefoon 06 – 1398 5935
Van harte uitgenodigd…

Openingstijden Kerststallententoonstelling St.
Ansfridus.
Jacob Catslaan 28 Amersfoort.
Vrijdag 8 dec. en maandag 11 dec. t/m vrijdag 15 dec.: 9.30 – 21.30
uur.
Zaterdagen 9 en 16 dec. 9.30 – 17.30 uur.
Zondagen 10 en 17 dec: 12.30 – 17.30 uur.
Entree: € 2,00
Kinderen tot 4 jaar gratis en tussen 4 en 12 jaar:

€ 0,50

MUZIKALE OMLIJSTING
KERSTSTALLENTENTOONSTELLING 2017
ST. ANSFRIDUSKERK
Wilt u graag naar de tentoonstelling en u heeft geen vervoer:
neem gerust contact op met Giny. 033-4611651
en we regelen iets… De muzikale omlijsting is als volgt:
Vrijdag 8 december
18.30-19.20 uur
open
Zaterdag 9 december
11.00-11.50 uur
Koor Lief en Leed H. Kruisparochie, Amersfoort
12.00-12.50 uur
open
13.00-13.50 uur
Kerstprojectkoor Sint Martinus, Hoogland
14.00-14.50 uur
Slavisch Koor Byzantium, Soest
15.00-15.50 uur
Ensemble En Bloc, Hoogland
16.00-16.50 uur
Kamerkoor Camera Nova, Leusden
Zondag 10 december
12.30-13.20 uur
open
13.30-14.20 uur
Kinderkoor Happy Songs, Brugkerk, Amersfoort
14.30-15.20 uur
Collegium Vocale Constantinianum, Soest
15.30-16.20 uur
Koor van de Brugkerk, Amersfoort
16.30-17.00 uur
Tourdion, Amersfoort
Maandag 11 december
19.00-19.45 uur
orgelspel?
19.45-20.30 uur
lezing
20.30-21.15 uur
orgelspel?

Dinsdag 12 december
14.00-14.50 uur
Strijkkwartet “De Doorbraak”, Amersfoort
19.30-20.15 uur
Malletband van muziekver. Lisiduna, Leusden
20.15-21.30 uur
Koor 4U, Sint Ansfriduskerk, Amersfoort
Woensdag 13 december
14.00-15.30 uur
Luchtmachtmannenkoor
17.00-17.50 uur
Blokfluit- en gitaargroep
Rosita van Oosten, Amersfoort
19.30-20.20 uur
Gelegenheidskwartet Werkhoven
20.30-21.20 uur
open
Donderdag 14 december
19.30-20.15 uur
Kerst Sing Along
20.15-21.30 uur
Soli Deo Gloria, Sint Ansfriduskerk, Amersfoort
Vrijdag 15 december
18.30-19.20 uur
Studieorkest en PreBeatz van de KAM,
Amersfoort
19.30-20.20 uur
Toonkunst Dameskoor Eigenwijs, Amersfoort
20.30-21.20 uur
Jos Konings (hoorn); Ton Lans (orgel)
Zaterdag 16 december
11.00-11.50 uur
Voci Vocal Ensemble, Amersfoort
12.00-12.50 uur
Cantorij de Hoeksteen, Amersfoort
13.00-13.50 uur
Dameskoor van de Sint Henricus, Amersfoort
14.00-14.50 uur
Christelijk Koor Message, Amersfoort
15.00-15.50 uur
Mw. Oshima Kakegawa -orgel,
16.00-16.50 uur
open
19.45-21.30 uur
KERSTCONCERT, kassa open vanaf 19.00 u,
door Voice Zeewolde, en Opleidingsorkest Sint Caecilia, Hoogland
Zondag 17 december
12.30-13.20 uur
Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe, Voorthuizen
13.30-14.20 uur
Koor4U (Ansfridus Parochie) , Amersfoort
14.30-15.20 uur
Soli Deo Gloria, Sint Ansfriduskerk, Amersfoort
15.30-16.20 uur
Koor Radoejssja, Nijkerk
16.30-17.20 uur
open

Komende activiteiten van het SCC.
In de St. Franciscus Xaverius kerk.
 donderdag 7 december 20.00- 22.00 uur: "Gij zult u geen gesneden
beeld maken", het 2e gebod van de 10 woorden.
 zaterdag 16 december 10.30- 12.30 uur: "Meezingworkshop
Weihnachtsoratorium"
 zondag 17 december 19.30 uur: "A Festival of Lessons and Carols"
Weet dat u van harte welkom bent!

Jubileum & Kerstconcert Friendship Gospel Choir!
Heeft u zin in een energiek en swingend concert met black American
gospelsongs? Dan nodigen wij u van harte uit voor ons concert op 19
december om 20.00 uur in de Maria Koninginkerk te Baarn. Het
belooft een zingende en swingende avond te worden, vol energieke
maar ook indringende songs. Friendship Gospel Choir staat onder
leiding van Edith Casteleyn en wordt muzikaal begeleid door een 4koppige band. Kaarten zijn te koop via de volgende link:
http://www.blackgospelmusic.nl/website/ticketservice/
Graag tot dan!

Adventsproject: Kwetsbare vrouwen in de Congo.
Opleiding met uitzicht op werk.
De bevolking van Congo lijdt al decennia lang onder dictatuur en
burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen enkel systeem van
sociale zekerheid. In de parochies in de provincie Congo Central (tot
2015 Bas-Congo) wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen 13
en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen of schrijven,
spreken geen Frans; meisjes worden namelijk als eerste van school
gehaald als hun familie geen geld heeft. Door dit gebrek aan scholing
hebben de jonge moeders geen enkel vooruitzicht op werk. En het zijn
juist deze vrouwen die de hoeksteen vormen van de samenleving. Als
zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van hun
gezin en te zorgen dat hun kinderen naar school gaan en gezond
blijven, kunnen zij de situatie van structurele armoede doorbreken.
Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben de
paters redemptoristen een opleidingsproject opgezet dat uitzicht biedt
op werk. Ze zijn vorig jaar in drie parochies gestart met cursussen snit
en naad, gecombineerd met alfabetisering, elementaire landbouwkennis
en algemene ontwikkeling.

Rolmodel
De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een
voorbeeldfunctie in hun gemeenschap. Door zich in te zetten als
rolmodel en te laten zien hoe zij hun lot in eigen hand nemen inspireren
zij andere vrouwen, die zo worden aangemoedigd om ook de opleiding
te volgen. Op de langere termijn kunnen de vrouwen met elkaar een
netwerk vormen, dat hun positie in de samenleving versterkt. Graag
willen we de opbrengst van het koffie-potje tijdens de Advent aan dit
doel besteden.. Ook de collecte tijdens de viering voor ouderen op 15
december zal hier voor bestemd worden…Van harte aanbevolen..

Opbrengst bazaar.
De bazaar bij de zusters van St. Jozef heeft € 3.170,00 opgebracht.
Hiervoor allen heel hartelijk bedankt.
De zuster in Indonesië zijn er heel blij mee. Giny.

Spreuk van de maand:
Domme mensen weren zich met wapens,
verstandige mensen weren zich met woorden.
Wijze mensen ontwapenen zich met liefde.

Familie matinee “FEEST VAN HET LICHT”
Zaterdag 9 december 2017 vindt weer het jaarlijks familiematinee
van muziekvereniging Animato in en om de St Josephkerk in
Hooglanderveen plaats. Dit jaar is het thema “ feest van het licht”.
Om helemaal in kerstsfeer te komen, mag u deze middag niet
missen. Speciaal voor families, opa en oma’s en ouders met
kinderen uit Vathorst, Hooglanderveen en omgeving hebben wij een
afwisselend programma samengesteld. Om 16.00 uur start het
familie matinee. De St. Josephkerk is open vanaf 15.30 uur, u wordt
ontvangen met een heerlijke kop koffie/chocomelk.
Het programma start met het optreden van het Dickensorkest
Animato. Zij zullen vele bekende kerstliederen ten gehore brengen
die natuurlijk meegezongen kunnen worden, daarnaast zal een
kerstverhaal worden gebracht. Aansluitend zullen de leden van

Veenpower, St Joseph parochie en de scouting u meenemen in een
spektakel van licht en vuur en zullen natuurlijk de lichtjes rondom de
kerk ontstoken worden. Hierbij zal op ludieke wijze het startschot
worden gegeven voor de voorbereiding van het 100 jarig bestaan
van de St. Josephkerk in 2018 .
Het familie matinee wordt georganiseerd in samenwerking met
Veenpower, st Joseph parochie en de scouting. De toegang is gratis.

Wees waakzaam – zegt God –
stoor je niet aan het oppervlakkige van de samenleving
maar hou je ogen en je hart voor Mij open,
zodat je Mij kunt binnenlaten
wanneer Ik voor de deur van je leven sta.
Laat je niet in slaap sussen
door mooie woorden of beloftes
of door de schijn van de reclame,
maar blijf kritisch kijken naar de wereld
en naar de mensen rondom je,
met de reflex van het evangelie
en met een hart dat gelijkt
op het hart van Jezus – zegt God.
Erwin Roossen.

