Het Manteltje
No 6, 2018, 44e jaargang.
E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl
Bankrekening nummer
Geloofsgemeenschap St. Henricus:
NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 16 mei t/m wo. 30 mei.
Wo. 16 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 23 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 30 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Reünie St. Henricusgeloofsgemeenschap.
Hebt u er ook zo’n zin in?
Zaterdag 19 mei om 14.00 uur bent u van harte welkom in “ de
achterkant” van de kerk.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, geen enkel probleem…
Ingang: Paulus Borstraat…
Namens de pastoraatsgroep, Giny.

Lentekriebels.
Kom snuffelen, proeven, rondstruinen, muziek luisteren, genieten op
het terras of ontmoet anderen en voel de lente!
High tea (gratis genieten)
Verkoop zelfgemaakte cadeau artikelen
Stoelmassage door Albert Reuter (gratis uitproberen)
Informatie stand (gratis inspireren)
Handverzorging (gratis ontspannen)
Eendjes hengelen (altijd prijs & pret)
Muziek (gratis meezingen)
Dag:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 24 mei 2018
14.00 – 16.00 uur
Ontmoetingscentrum Birkhoven Park.
Soesterweg 535 te Amersfoort.
Telefoon: 06-13985935/033-4600544

Sint Joseph: eeuwfeest met oog voor toekomst.
De Sint Josephkerk is op 1 mei 1918 gewijd. Dat eeuwfeest wordt
met de parochie en de wijken gevierd. Er is een uitgebreid
programma samengesteld in het laatste weekend van mei.
In het jubileumprogramma is ruimte voor jong en oud, voor traditie en
vernieuwing, voor aandacht en ontmoeting. Dat is een uitnodiging om
verder te Timmeren aan de Toekomst. ‘Omdat we geloven dat de
gemeenschap rond de Sint Joseph van blijvende waarde is voor
Hooglanderveen, Vathorst en de hele parochie “Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort”. ‘We blikken terug op de afgelopen 100 jaar en
kijken vooral ook vooruit. Iedereen is welkom om het feest mee te
vieren van donderdag 24 mei tot en met zondag 27 mei in en rond
onze kerk.’
Er is de afgelopen weken hard gewerkt om een gevarieerd
programma samen te stellen. Van de jubileumtentoonstelling -die het
hele weekend te zien is- tot de slotmusical. Alle activiteiten (m.u.v de
Avond van het Trappistenbier) zijn gratis!

Programma
donderdag 24 mei – Maria
Het Jubileumweekend en de speciale tentoonstelling over 100 jaar Sint
Joseph worden donderdag 24 mei om 19.00 uur geopend door
hulpbisschop Herman Woorts. Aansluitend volgen de Mariavespers (19.30
uur) en de avond Maria in Beeld (20.30 uur).

vrijdag 25 mei – Verbinding
Vrijdag 25 mei onthullen leerlingen van DOK12, kbs De Marke en de St.
Josephschool een zelfgemaakt kleurrijk kunstwerk. Dit verbeeldt de
verbinding tussen verleden en toekomst (10.00 uur). Senioren en kinderen
ontmoeten elkaar daarna bij de koffie.
Het avondprogramma wordt gevuld met Aan Tafel bij Joseph (18.00 uur),
een concert van de muziekvereniging Animato en de Gregoriaanse Schola
(20.00u.) en een kamvuuravond voor tieners (20.00u.)

zaterdag 26 mei – Ontmoeting
Staat in het teken van een sportieve en creatieve gezinsmiddag op het
kerkplein (14.00 uur). Er zijn uitdagende spellen, toernooien en workshops.
De tentoostelling is open en de kerktoren kan beklommen worden.
Tijdens de “Avond van de Trappistenbier” staat ontmoeting, traditie en
smaak centraal. Een professionele biersommelier onthult de geheimen van
het kloosterbier (20.00u.). (Nix 18 en in verband met de beperkte ruimte is
aanmelden gewenst (lokaalteam@stjoseph-olva.nl). Deelname 7,50 euro.)

zondag 27 mei – Jozef
Begint met het ZondagsOntbijt Jubileumstijl (09.30 uur) voor vrijwilligers.
Voor al die mensen die zich achter de schermen inzetten voor de
gemeenschap. Wil je meedoen, meld je dan even aan
(lokaalteam@stjoseph-olva.nl)!
Om 11.00 uur start de feestelijke jubileumviering, waarin we in
dankbaarheid terugkijken en Gods zegen vragen voor de toekomst.
Aansluitend opent burgemeester Bolsius een grote brunch op het kerkplein,
met voor de kinderen diverse spelen (12.30 uur).
Het jubileum wordt afgesloten af met Sint Jozef, de musical (15.30 uur).
Jozef wordt op een muzikale en eigentijdse manier in de schijnwerpers
gezet. Dat verdient de patroon van de kerk!

Je bent van harte welkom om mee te Timmeren aan de Toekomst en
dit feest samen te komen vieren! Wil je de gemeenschap een cadeau
geven, dan kun je een bijdrage voor duurzame torenverlichting in de
spaarpot doen!

Uitnodiging.
Als geloofsgemeenschap kregen we een uitnodiging voor
onderstaande viering.
Op zondag 10 juni nemen wij als parochie - in dankbaarheid voor
alles wat hij in de parochie voor mensen heeft betekend - afscheid
van pastoor Tuan met één gezamenlijke Eucharistieviering voor de
gehele parochie in de Heilig Kruiskerk aan de Liendertseweg 46.
Deze viering begint om 10.00 uur.
Aansluitend aan de viering is er alle ruimte om pastoor Tuan nog
persoonlijk te ontmoeten, hem goedendag te zeggen en hem plezier,
kracht en zegen toe te wensen voor zijn nieuwe taak in Arnhem. De
viering begint om 10:00 uur.
Mocht u willen bijdragen aan een afscheidscadeau voor pastoor
Tuan, dan kan dat middels een gift op rekening NL 91 RABO 0123
0411 71 t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, onder
vermelding van: afscheid pastoor Tuan.

Spreuk van de maand:
“Rouw is geen wedstrijd.
Het heeft geen begin- en geen eindtijd.
(gehoord tijdens een radio uitzending.)

Amersfoortse Mariadag 21 mei 2018
In en rond de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan, Amersfoort
11.00-17.00 uur:
Doorlopend aanbod in stands, onder meer verkoop religieuze curiosa en
expositie ‘Mijn mirakeltje’ met eigentijdse Maria-verhalen.
Oud en jong kunnen hun best doen op de speurtocht of fietstocht, in de
Mariaschilder/kleurworkshop of het rijgen van je eigen rozenkrans,
ontdekken van de tuin, de toren beklimmen, een kaarsje opsteken in de
kapel. En spelen op het springkussen of iets lekkers eten of drinken.
Toppers uit het programma (gratis toegang, vrijwillige bijdragen om uw
waardering uit te drukken zijn welkom):
11.00-11.30 uur:
Mariagebedsviering voor o.a. iedereen die ‘Maria’ heet. Dagopening door
pastoor Tuan. Aansluitend foto maken met zoveel mogelijk mensen die
‘Maria’ als één van hun namen hebben.
11.45 en 13.15 uur:
Start Workshop Ave Maria Zingen. Twee workshops met Ave Maria’s uit
verschillende stijlperiodes. Luisteren naar opnames én veel zelf zingen
onder leiding van Frits Klostermann, cantor/dirigent.
1steworkshop o.a. Monteverdi, da Victoria, Arcadelt, Mendelsohn, Franck.
2eworkshop o.a. Saint-Saëns, Tritant, Bruckner, Rachmaninov, BachGounod, Caccini.
12.00 en 13.30 uur:
Start Workshop Maria Bloemschikken. Onder leiding van Corine Overweg
wordt een rozenkrans gemaakt van diverse materialen. Neem het resultaat
mee naar huis!
13.30-14.30 uur:
Meditatieve wandeling. Een inspirerende geleide stilte wandeling onder
deskundige leiding van Jeanne Roos. Een wandeling waarin trage vragen
tot bezinning leiden.
15.00-15.45 uur:
Hoe katholiek is Maria. Een overweging met Pinksteren. Deze
Pinkstermeditatie geleid door pater Jan Hulshof, marist, probeert te laten
zien dat Maria een inspiratie is voor elke gelovige en dat zij niet binnen de
kerkelijke afrasteringen blijft die mensen hebben aangebracht.
16.00-17.00 uur:
Het Mariadagconcert. Concert door het koor Canto van Scholen in de
Kunst, Paula Bär-Giese(zangeres, pianiste), Hans Meijer (luitist) en Hein
Hof (organist). Onder meer hoort u het StabatMater van Rheinberger,
Cantigasde Santa Maria AlfonsoEl SabioX en diverse Ave Maria’s. Na
afloop gelegenheid tot ontmoeting en napraten

Bezinning
Herder zijn is geen sinecure,
niet iets van ‘zomaar even doen’.
Het vraagt om trouwe nabijheid,
om zorgzame vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en schept daarvoor voorwaarden.
Hij stuurt naar grazige weiden,
naar leven in overvloed,
naar recht en vrede zonder einde.
Een herder laat niemand vallen.
Hij is er als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
Hij is een mens uit één stuk,
begaan met mens en wereld,
in Gods naam.
Wij worden allen geroepen
om elkaars herder en hoeder te worden,
om van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige Goede Herder
is daartoe ons Voorbeeld,
onze Bron van inspiratie.
Hij nodigt ons uit te leven
in trouw aan de mensen
en aan God, ons leven lang.
Wim Holterman

