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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 25 april t/m wo. 16 mei.
Wo. 25 april 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 2 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 9 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 16 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 25 april t/m wo. 16 mei.
 Waar zingt het Henricus Dameskoor?
29 April, in Theodotion in Laren.
6 Mei in St. Ansfridus.
 Donderdag 26 April. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk. ‘De 10 woorden’
Het 6e gebod. ‘Gij zult niet doden’.
Spreker: Niels Morpey, directeur vormingscentrum Beukbergen
van de Diensten Geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht. Eerder
pastor bij de SFX. Bijdrage: € 3,00
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com
 Viering in Puntenburg.
Maandag 7 mei, om 14.30 uur: Woord- en Communieviering in
Puntenburg, o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.
Van harte uitgenodigd.

Henricus-reünie.
Heeft u de datum: 19 Mei, al in uw agenda of keukenagenda
staan???? We verheugen ons er op….
In de komende Mirakel zit een officiële uitnodiging.
Graag deze ingevuld in de brievenbus doen…
Waar? Ook dat staat in de uitnodiging….

Spreuk van de maand:
Breipatroon voor iedereen…
1e toer: Neem de draad op voor de toekomst. Begin elke dag met
een blij gemoed.
e
2 toer: Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn.
3e toer: Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar
anderen.
4e toer: Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet
aanwezig is.
5e toer: Zoek steeds naar het goede in het leven en geef eens een
schouderklopje.
e
6 toer: Innerlijke vrede maakt je blij en rijk.
7e toer: Een glimlach van een seconde is meer dan een lamp die een
jaar brandt.
8e toer: Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer
ziet zitten.
9e toer: Probeer elke dag met tenminste een ding blij te zijn. Dan is
het geen verloren dag.
Vanaf de eerste toer, steeds herhalen. En vergeet niet dat de beste
breister ook nog wel eens een steekje laat vallen. Geen paniek, vlug
ophalen en vrolijk verder breien.

4 Mei Dodenherdenking…
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een herdenking in ons
Soesterkwartier.
Deze avond is door de gezamenlijke kerken voorbereid.
Het thema dit jaar: Jaar van verzet.
19.00u.: De bijeenkomst begint in de Emmaüskerk.
19.35u.: Stille tocht naar het Joodse Begraafplaats aan de
Soesterweg.
20.00u.: Blaast Jos Konings de Last Post en leggen we bloemen.
Deze kunt u ook eventueel zelf meebrengen. Ze worden
ook in de Emmaüskerk uitgereikt..
20.15u.: Gezamenlijk gaan we naar de Huiskamer van de
Keistadkerk (ingang links van de Emmaüskerk, schuin
tegenover bakker van Gendt) voor de film:

Ondergronds in het Soesterkwartier…
Deze film is zeer de moeite waard…

Celebrate
Jubileumconcert gospelkoor Testify!
op zaterdag 9 juni 2018
Het jaar 2018 is een bijzonder jaar voor gospelkoor Testify! want het
koor bestaat twintig jaar. Wij vieren dit graag samen met u! Wij
nodigen u hierbij dan ook van harte uit voor het jubileumconcert op
zaterdag 9 juni, met het thema ‘Celebrate’.
We danken en prijzen God voor zijn aanwezigheid, liefde en trouw in
het verleden, heden en in de toekomst. Wij willen samen met u feest
vieren: Wij zijn door Jezus verbonden met God!
Er is een afwisselend programma samengesteld voor deze avond.
Gospelkoor Testify! brengt samen met de band vooral nieuwe
liederen ten gehore (zowel Engels- als Nederlandstalig), en
daarnaast ook enkele oude liederen. Ook kunt u meezingen met
enkele samenzangliederen.
Daarnaast zal een deel van de avond bestaan uit een optreden van
de zandprinses, Rosa van der Vijver. Zij doet wonderlijke dingen met
zand en een lichtbak: met wat vlugge gebaren laat zij diverse
afbeeldingen verschijnen. Bijzonder om te zien en het zal dit
jubileumconcert nog feestelijker maken!
In uw gemeente is Esther Bonke-Wessels lid van Testify! U kunt bij
haar meer informatie krijgen over het concert en kaarten voor het
concert kopen.
In het kort de belangrijkste informatie:
Wat:
Celebrate! Concert gospelkoor Testify! met optreden van
de zandprinses
Waar:
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 in Amersfoort
Wanneer: Zaterdag 9 juni 2018 vanaf 19.30 uur (zaal gaat open om
19.00 uur)
Kaarten: Kaarten kosten € 10,- voor volwassenen
en € 5,- voor kinderen (tot en met 12 jaar).
te bestellen bij koorleden of op www.gospelkoortestify.nl

Zaterdag 19 mei: Vespers in de Sint Joriskerk.
Op zaterdagmiddag 19 mei om 17:00 uur, de dag voor het
Pinksterfeerst, vindt er in de Sint Joriskerk weer een oecumenische
Vesperdienst plaats. Deze Vespers worden georganiseerd door de
Raad van Kerken, Amersfoort. Medewerking verleent Vocaal Ensemble
Voxtet onder leiding van Lydia Liefting. Organist is Rien Donkersloot en
voorganger is ds. Willem Jan Dekker.
Alweer 16 jaar (sinds 2002) worden deze oecumenische
Vesperdiensten gehouden en zijn uitgegroeid tot een bloeiende traditie.
De Vespers zijn zogenaamde Getijdendiensten, welke aan het eind van
de middag plaatsvinden met het karakter van een Choral Evensong.
U/je bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint
Joriskerk. De Vesperdienst duurt ongeveer drie kwartier en is vrij
toegankelijk (collecte na afloop).

Jubileumdienst landelijke Raad van Kerken
in de Joriskerk maandag 21 mei 15.00 u.
De Raad van Kerken in Nederland viert het vijftigjarig jubileum met een
feestelijke viering in de Joriskerk in Amersfoort op maandag, 21 mei,
tweede pinksterdag. Er worden pinksterliederen gezongen uit
verschillende tradities. Er zijn filmbeelden en inspirerende woorden.
Iedereen is hartelijk welkom. Het begint om 15.00 uur. Als u van plan
bent om aansluitend ook de receptie bij te wonen en de
fototentoonstelling te bekijken vanaf 16.30 uur, moet u zich in verband
met de catering even opgeven via rvk@raadvankerken.nl

Oecumenische gebedsviering
bij Dodenherdenking vrijdag 4 mei 2018
Sint Ansfriduskerk
Op vrijdag 4 mei 2018 van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint
Ansfriduskerk, een oecumenische gebedsviering plaats in verband met
de Dodenherdenking. Met stilte, woord, gebed en muziek worden de
doden herdacht.
De viering is een gezamenlijk initiatief van de Sint Ansfriduskerk en de
protestantse wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid (Bergkerk, Fonteinkerk
en Nieuwe Kerk). Voorgangers zijn ds. Gerard Kansen en Arie van de
Wiel. Burgemeester Bolsius zal bij de viering aanwezig zijn en spreken.
Aansluitend kan men desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee
te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.
Locatie: Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort
Tijd: 18.00-18.40 uur

