Manteltje 20 dec. 2017
Onze KerstInloop bij : Bij Boschardt
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag zijn we open van 11.00 tot 17.00. U bent van harte welkom om langs te
komen voor een lekker kopje koffie, thee of warme chocomel. Er is gezellige muziek, u kunt een
spelletje spelen, er zijn wat lekkere hapjes en om 15.30 is er een warme maaltijd die 2 euro kost.
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag zijn we open van 10.00 tot 17.00 en kunt u wederom komen voor een
kopje koffie, thee of warme chocomel. Er is gezellige muziek, u kunt een spelletje spelen en
bakken wij voor u lekkere snacks uit de frituur.
Met Kerstmis vieren we de geboorte
van een nieuwe wereld.
Tenminste, met Kerstmis geven we stem
aan onze hoop en ons verlangen
dat die nieuwe wereld er komen zal.
De hoop dat vrede mag groeien
en het verlangen naar een plek
waar mensen zich geborgen mogen weten.
Elk jaar opnieuw,
miljoenen mensen tussen hoop en vrees,
tussen droom en realiteit,
tussen verlangen en dagelijkse orde.
Met welke verwachting vieren we dit jaar Kerstmis?
Hopen we dat na 24 december alles anders zal zijn?
Geloven we dat Jezus de wereld zal redden?
Zijn we ervan overtuigd dat zijn geboorte alles zal veranderen?
Dat ruzie, oorlog en de verharding om ons heen
als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen?
Uit 'Samen Tegen Armoede'
Wat zou ik doen??
Op een nacht verscheen Christus aan een vrome weduwe en zei haar dat hij morgen bij
haar op bezoek zou komen. De weduwe stond onmiddellijk op en begon haar huis te
schrobben en te boenen totdat alles blonk als een spiegel. Nauwelijks was ze daarmee
klaar of er werd aan de deur gebeld. Vol verwachting ging de vrouw opendoen. Daar
stond haar dochter, die in de buurt woonde. Moeder, vroeg ze, mag ik mijn kleintje een
uurtje bij jou laten? Ik moet even boodschappen gaan doen. Het spijt me, kind,
antwoordde de vrouw, vandaag kan het echt niet, want ik verwacht hoog bezoek. Tegen
de middag werd er weer aan de deur gebeld, nu stond er een bedelaar, die van tijd tot
tijd een bord soep en een boterham kreeg. Nee, zei de vrouw, vandaag gaat het niet, ik
heb echt geen tijd. Een uurtje later werd er weer gebeld en daar stond de pastoor, die op
zijn ronde was om geld in te zamelen voor de restauratie van zijn kerk en van de
gelegenheid gebruik wilde maken om even een praatje te komen maken. Het spijt me,
meneer pastoor, zei de weduwe, kom een andere keer terug, ik heb nu echt geen tijd, ik
verwacht bezoek. Zo ging de dag voorbij. Teleurgesteld ging de weduwe naar bed.
's Nachts verscheen Christus haar opnieuw en zei: "Tot driemaal toe heb ik je willen
bezoeken, maar je had telkens geen tijd. Je hebt het gunstige ogenblik aan jou voorbij
laten gaan."

De nieuwjaarsreceptie 2018 van onze parochie, vindt plaats op
Zondag 14 januari 2018 van 12.00 tot 14.00 uur
In De Pastorie te Hoogland
Kerklaan 22,
3828 EB Hoogland

Messe de Minuit door het Amersfoorts Vocaal Ensemble op zaterdag 23
december 2017 19.30-21.00 uur
Vlak voor Kerstmis is er een bijzonder moment van bezinning in de Sint
Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort.
Op zaterdag 23 december a.s. voert het Amersfoorts Vocaal Ensemble tijdens een
concert de lichtvoetige, voor de kerstnacht gecomponeerde, Messe de Minuit van
Marc Antoine Charpentier uit. De misdelen, momenten van inkeer en vreugde, zijn
getoonzet op motieven van bekende Franse Noëls, traditionele kerstliederen uit de
16e en 17e eeuw. Daarnaast zullen ook Franse Noëls worden gezongen, die
Charpenter inspireerden. Hiermee wordt aangesloten bij een traditie van eeuwen:
een nacht waarin we het wonder van licht in de wereld muzikaal kunnen ervaren.
Het concert wordt gegeven door het Amersfoorts Vocaal Ensemble onder leiding van
Jean-Pierre Gendrault. De solopartijen worden gezongen door leden van het vocaal
kwintet La Cappellaccia. Zij worden muzikaal begeleid door een achtkoppig orkest
van blokfluit, barokfagot, viool, altviool, cello en orgel.
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Kaarten kosten in de voorverkoop tot 20 december 2017 € 12,50 per persoon (tot 15
jaar gratis). U kunt ze bestellen door overmaking van dit bedrag, met vermelding van
naam of namen op NL59 ABNA 0401 777 960 t.n.v. Amersfoorts Vocaal Ensemble.
Ze liggen dan op naam voor u klaar bij de kassa.
Op de avond zelf kost toegang € 15,00 per persoon (tot 15 jaar gratis).
Meer informatie via een e-mail naar info@amersfoortsvocaalensemble.nl
VERHUIZING INFORMATIEWINKEL
Op 2 januari 2018 verhuist de Informatiewinkel Soesterkwartier van de
Noordewierweg 131 naar de Drentsestraat 14.Openingstijden:ma t/m do van 9.00 13.00 uur Contact: soesterkwartier@indebuurt033.nl
033-7370294

In memoriam,
-Op 14 december 2017 is in alle rust Lies van de Beek – Aarts op 92 jarige leeftijd
overleden.
Ze heeft jaren hier in het Soesterkwartier gewoond. Aan “Vreeland” en later jaren in
de Puntenburg. Toen Lies meer zorg nodig had is ze verhuisd naar Nijenstede. waar
ze heel liefdevol is verzorgd. We kennen Lies als een ruimdenkend,
zorgzame vrouw. Ze stond liefdevol in het leven. Toen Lies haar ogen achteruit
gingen, heeft Catrien de Wit, dagelijks haar de krant voorgelezen…En niet een paar
weken, nee, jaren!! Op zondag, bracht Ria van Keken, na de viering in de H.Kruis,
altijd bij Lies de H. Communie. Dat waren hele bijzondere momenten voor hen
allebei. Lies is jaren lid geweest van het Henricus dameskoor, waar ze nu ere- lid van
was. Het koor zal samen met het Lief en leed koor uit de H.Kruis kerk de
afscheidsviering verzorgen. Een aantal maanden geleden heeft Lies, in het bijzijn
van veel genodigden, de ziekenzegen ontvangen. Ze was daar heel blij mee.
Haar kleindochter Marjolein, is voor Lies heel belangrijk geweest. Ze vertelde dat ze
jaren achter elkaar iedere zondag trouw naar haar Oma ging…. Voor beiden hele
belangrijke momenten.. Nu mag Lies genieten van haar rust, waar ze zo naar
verlangde.
-Helaas moeten we vertellen dat Franka Bosman, plotseling is overleden. Haar
gezondheid ging wel achteruit, maar dit was niet te voorzien. Ze was een trip aan het
maken in Londen, waar ze in haar hotelkamer is overleden. Gelukkig was ze op dat
moment niet alleen… Wat een verdriet voor heel veel mensen. Want wie kende
Franka niet?? Franka, die heel open in het leven stond. Voor iedereen een
vriendelijk, goed woord had. Ze kon intens van het leven genieten, ze maakte graag
verre reizen… Tijdens haar ziekzijn sprak ze openlijk over haar naderende einde.
Wat veel betekende voor haar familie en vriend(inn)en..
Wanneer de uitvaart zal zijn, is nu nog niet bekend. Haar lichaam is nog niet hier (
zaterdag).We vertrouwen er op, dat ze voortleeft bij de Eeuwige, onze God.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, woe 20 dec.t/m 10 januari 2018.
Wo. 20 dec. 10.00u t/m 12.00 uur: inloopkoffie.
Wo. 27 dec. 10.00u t/m 12.00 uur: inllopkoffie.
Wo. 3 jan. 10.00u. t/m 12.00 uur: inloopkoffie.
Maandag 8 jan. Viering in Woonzorg centrum Puntenburg om 14.30 uur.
Wo. 10 jan. 10.00u t/m 12.00 uur: inloopkoffie.
De pastoraatsgroep wenst u allen, Gezegende Kerstdagen
en een heel voorspoedig, gezond 2018 toe.

