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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 31 jan. t/m wo. 14 feb.
Wo. 31 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 7 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 14 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Maandag 5 februari, om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal.

Gespreksavond:
Zoeken naar een groter ik, of naar een breder wij?
Het is verleidelijk om je steeds meer terug te trekken achter je voordeur
en vanachter je computer aan te sluiten bij meningen die jouw
vooroordelen bevestigen. Op die manier sluit je de onzekere wereld
buiten en lijken de oplossingen simpeler.
Hoe staan wij zelf in het leven?
Bewegen we mee met de trend
of blijven we nieuwe mensen ontmoeten?
Wat betekent ontmoeting voor jou?
Betekent ontmoeten ook verbinden?
In hoeverre verander je er door?
Is het: ieder voor zich en God voor ons allen?
Of hebben we zelf een actieve rol in een groter geheel?
En zo ja: welke dan?
Als we het op ons geloof betrekken:
ontmoeting met God, verbinding met God?
Op woensdag 7 februari 2018 gesprek, discussie en stellingen over dit
onderwerp onder leiding van pastoraal werkster Josephine van Pampus.
Plaats:
zaal Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan Amersfoort.
Datum en tijd: woensdag 7 februari 2018 van 20.00 tot 21.30 uur.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Informatie:
www.sintansfridus.nl
U bent van harte welkom!

Cursus: Je eigen weg vinden. Iets voor jou?
Binnenkort starten we met de cursus ‘Je eigen weg vinden’. Stilstaan
bij je waarden, kwaliteiten en levensmissie om bewuste keuzes en
stappen te kunnen maken in je werk en leven. In vier avonden geven
we je handvatten om je eigen weg te vinden. Zoek je naar meer
plezier in je werk, ander werk of wil je meer energie krijgen uit wat je
doet, dan is deze cursus misschien iets voor jou.
De avonden zijn op de woensdagen 31 januari, 21 februari, 21 maart
en 11 april 2018, steeds van 19.45-22.00 uur en vinden plaats in de
zaal naast de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in
Amersfoort.
Begeleiders zijn Sandra van der Werf, trainer/coach en Ingrid Bos,
interim manager/coach.
De kosten bedragen € 80,(€ 40,- voor parochianen Sint Ansfridus/OLVvA) per deelnemer voor
de hele cursus.
Informatie/aanmelden bij: Sandra van der Werf (06 - 520 61 646 of
sandra.vd.werf@gmail.com)

Maria Lichtmis
Op donderdag 2 februari wordt in de St. Josephkerk in
Hooglanderveen een feestelijke eucharistieviering gehouden ter ere
van Maria Lichtmis,
het feest van “De opdracht van Jezus in de tempel”.
De viering begint om 19:30 uur in de kerk, waarna wij, wie dat wil, in
processie naar de Lourdesgrot trekken. De mensen die in de kerk
blijven zitten kunnen alles via de geluidsinstallatie volgen en
meezingen.
Bij de Lourdesgrot worden eventueel meegenomen kaarsen van
thuis en brandende waxinelichtjes door de voorganger gezegend
(pastor Roderick Vonhögen).
Daarna pakken wij allemaal een waxinelichtje en gaan wij terug om
deze bij Maria voor in de kerk te zetten en vieren wij de eucharistie.
Na het slotlied wordt de mogelijkheid geboden om de Blasiuszegen
te ontvangen.
Daarna is iedereen van harte welkom om met ons in de parochiezaal
koffie te drinken.

