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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 14 feb. t/m wo. 14 mrt.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

14 feb.
21 feb.
28 feb.
7 mrt.
14 mrt.

10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 14 feb. t/m wo. 14 mrt.
 Donderdag 22 februari, om 19.00 uur: vergadering van de
Pastoraatsgroep in de Torenkamer.
 Maandag 5 maart, om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.
Van harte uitgenodigd.

De Passion 4U in de St. Ansfridus:
dinsdag 27 maart 2018.
Met Pasen in het vooruitzicht is koor 4U weer begonnen met de
voorbereidingen voor de Passion 4U. Deze eigentijdse vertolking van
het lijdensverhaal van Jezus vindt traditie getrouw (dit jaar al weer
voor de zesde keer!!) plaats op de dinsdag in de goede week. Dit
jaar is dat op 27 maart. Door het koor (en enkele solisten) wordt
inmiddels al weer flink gerepeteerd. Er wordt contact gezocht met
sponsoren en natuurlijk wordt er gekeken naar de muzikale
begeleiding van de uitvoering. Kortom, we zijn volop aan de gang.
De passion 4U heeft zich inmiddels een trouwe schare fans
verworven die de uitvoering niet willen missen. Wilt u ook komen
kijken- en vooral luisteren natuurlijk: zet het dan alvast in uw agenda
of op de kalender: dinsdag 27 maart om 20.15 uur, Passion 4U in de
St. Ansfriduskerk!! Jan van der Sijs, koor 4U.

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
zoekt vier nieuwe bestuursleden.
De parochie staat met al haar geloofsgemeenschappen midden in de
Amersfoortse samenleving. In de stad willen we Aanwezig, Gastvrij,
Dienstbaar en Aandachtig zijn. Dat betekent:
 Aanwezig zijn door binnen de Amersfoortse samenleving duidelijk
zichtbaar te zijn;
 Gastvrij zijn met name voor de jeugd, omdat we ons geloof willen
doorgeven aan toekomstige generaties;
 Dienstbaar zijn aan de parochianen en inwoners van Amersfoort
en samen met de PCI van OLVvA volop steunen wie het nodig
hebben;
 Aandachtig zijn in verbondenheid met elkaar in het geloof.
Op al deze pijlers vragen we bestuursleden om langs deze lijn bij te
dragen aan een bloeiende parochiegemeenschap. We hebben
nieuwe bestuursleden nodig voor dit mooie werk! Vier in totaal!
Het huidige bestuur kent de volgende profielen: voorzitter (de
pastoor), vice-voorzitter, secretaris, penningmeester,
vastgoedbeheer en communicatie. Bestuursleden zijn
verantwoordelijk voor een eigen portefeuille en voor de contacten
met één of meerdere van de geloofsgemeenschappen. Zij bezoeken
bijvoorbeeld de vergaderingen van de lokale teams.
Vers bloed
De komende maanden treden vice-voorzitter Irene Vriens en
secretaris Dick Stalenhoef af omdat hun bestuurstermijn afloopt.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter en een nieuwe
secretaris. Daarnaast willen we als bestuur onze parochie nog beter
van dienst zijn en goed inspelen op de toekomst.
In het kader van de toekomstbestendigheid worden daarom twee
nieuwe bestuursfuncties gecreëerd.
We gaan op zoek naar een bestuurslid met als portefeuille Jeugd- en
Jongerenwerk. Uiteraard streven we ook naar verjonging in het
bestuur. Zeker jonge mensen zijn welkom!
Ook zoeken we een bestuurslid met Diaconie/PCI/Inloophuizen als
portefeuille. Hiervoor is het van belang dat je affiniteit hebt met dit
terrein.

We vragen iedereen binnen onze parochie om te overwegen een van
die nieuwe leden te worden. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort blijft
niet vanzelf bestaan; daar is inzet van ons allemaal voor nodig, met
alle aanwezige talenten, ook op bestuurlijk terrein. Je hoeft ook niet
vooraf al veel bestuurlijke ervaring te hebben opgedaan. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Angélique Liebens. Welkom,
we hebben je nodig!
Meer weten of aanmelden voor een bestuursfunctie? Bel Angelique
Liebens, penningmeester. Telefoon: 06 225 68 799

Vastenactie.
Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in
Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus
en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk
hebben. Enige informatie. Leven in de sloppenwijken.
Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken.
De meesten van hen vinden geen werk. Het leven in Zambia
Compound, zoals deze wijken worden genoemd, is moeilijk: er is
geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier.
Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk
ziek worden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte.
Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan de ziekte aids.
Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door familie, vaak
de oma’s. Die zorg valt de opa's en oma's vaak zwaar, omdat ze oud
zijn en niet meer kunnen werken. Deze families zijn zeer arm, ze
kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan
dan ook niet of nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden
alleen de jongens naar school gestuurd. De meisjes trouwen toch
jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes
naar school te sturen.
Tijdens de vasten, wordt het geld in het koffiepotje voor dit doel
besteed. Graag ondersteunen we de zusters, om dit belangrijke werk
voort te kunnen zetten.

Spreuk van de maand:
We denken te weinig aan wat we hebben,
Maar te veel aan wat we moeten missen.

Hulp bij belastingaangifte 2017
Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimum
inkomen hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2017. De
praktijk leert dat mensen daar vaak moeite mee hebben,
waardoor er inkomsten worden misgelopen.
Het project ‘Aangifte 2017’ is speciaal bedoeld voor inwoners van
Amersfoort die geen lid zijn van een bond, niet terechtkunnen bij de
Belastingdienst en een inkomen hebben dat niet hoger is dan €
30.400,- bruto per jaar.
Op afspraak. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte
2017 kunnen mensen van 5 maart tot en met 26 april 2018 op
afspraak terecht bij één van de vier informatiewinkels van
Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 12
februari langskomen bij de informatiewinkel in uw wijk.
Voor locaties en openingstijden van de informatiewinkels, kijk op:
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels
De Informatiewinkel voor Soesterkwartier/Amersfoort Zuid is
gevestigd: Drentsestraat 14 en geopend van maandag tot en met
donderdag van 9:00-13:00 uur. tel.06- 45028383
Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over zorg, opvoeding, wonen,
geld, juridische zaken, activiteiten, vrijwilligerswerk, mantelzorg of
andere ondersteuning kunnen inwoners van maandag t/m donderdag
van 9:00 – 13:00 uur terecht bij de informatiewinkels.

Stille omgang.
In de nacht van 17 op 18 maart wordt de Stille Omgang gehouden.
Een bijzondere bidprocessie die ieder jaar omstreeks deze tijd door
Amsterdam trekt ter Herdenking aan het Mirakel van Amsterdam op
15 maart 1345. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als
intentie: ´Eucharistie is leven´
U kunt meelopen in deze "stille tocht" (stil als verwijzing naar de
periode dat deze tocht verboden was). Het vertrek van de bus is
vanaf St. Jozefkerk in Achterveld (20:20 uur) via St. Josephkerk in
Hooglanderveen (20.40 uur) met als laatste opstapplaats St.
Martinuskerk Hoogland (21:00 uur) In de Begijnenhofkapel wordt om
22:30 uur de eucharistieviering gehouden, waarna de Stille Omgang
wordt gelopen. Om ca. 1:45 uur zijn we weer terug in Hoogland.
Opgave uiterlijk 11 maart bij Riet van der Heijden (tel. 033-2538145
of 06-22103330 of e-mailadres vdheijdenriet@gmail.com) Kosten
deelname € 22,00

Vasten.
De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.
Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.
Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven

