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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 30 mei t/m wo. 20 juni.
Wo. 30 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 6 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 13 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 20 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 30 mei t/m wo. 20 juni.
 Viering in Puntenburg.
Maandag 4 juni om 14.30 uur, woord- en communieviering in
ruimte Welzin, o.l.v. Frank Sieraal. Met muzikale ondersteuning
van Jos Konings. Iedereen is van harte welkom.

Reünie.
Wat was het weer een feest om samen te zijn die zaterdagmiddag.
Volgens mij hebben we er allemaal heel veel van genoten.
Het Dames koor was ook weer heel bijzonder!!
Truus en Ria hebben foto’s gemaakt en Dinie heeft een verslagje
gemaakt. We willen proberen om in de komende Mirakel dit verslagje
en enkele foto’s af te drukken.
Dus, kijk in de eerst volgende Mirakel!!

Goed voornemen.
Al mijn oude kleding en schoenen, kapot of nog heel,
nou eens doneren aan een goed doel….
Stichting Serafim kan met uw spullen meer dan u denkt, wij helpen al
vele jaren wereldwijd de allerarmsten met de opbrengst ervan.
(Kom ook eens kijken in ons gezellig haal- en brengcentrum)
Afgeven kan bij Stichting Serafim in Leusden,
Hamersveldseweg 28 ( ma. t/m vrij. van 09 – 13.00 uur)
Of bij de Ansfriduskerk in Amersfoort, J.Catslaan.
Op beide plekken staat een container.
Meer weten over Serafim? www.serafim.nl tel. 033-4651929.

Afscheid viering van Pastoor Tuan.
Zoals in het vorige Manteltje al is vermeld,
is de viering op 10 juni in de H. Kruis kerk.
Begintijd: 10.00 uur.
Hopelijk zijn er van onze geloofsgemeenschap velen aanwezig.
Wilt u nog iets bijdragen aan het parochie-afscheidscadeau voor
Pastoor Tuan? Uw bijdrage is welkom op NL 91 RABO 0123041171
t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, onder
vermelding van: “afscheid pastoor Tuan.”
Binnengekomen post.
Op 10 juni neemt pastoor Tuan afscheid in de H. Kruiskerk in een
gezamenlijke viering om 10.00 uur
Als locatieraad vragen wij aan de andere kerken of er mogelijk
vrijwilligers zijn die willen meehelpen bij de catering na afloop van de
viering. Er is een receptie na afloop en zal er eerst koffie zijn en
daarna nog een drankje. We zouden het op prijs stellen als er vanuit
de andere geloofsgemeenschappen ook mensen zijn die een handje
willen meehelpen. Men hoeft er niet extra vroeg voor te zijn.
U kunt zich aanmelden via:
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
of via j.d.mkamps@freeler.nl
Zodat wij weten dan dat er extra mensen zijn om ons te helpen.
Alvast bedankt voor de medewerking
namens de locatieraad van de H. Kruiskerk.
Jos Kamps

Spreuk van de maand:
Alles wat ons in anderen interesseert,
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
(Carl Gustav Jung)

Droom
In een droom liep ik een winkel binnen:
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect
voor iedereen.
Wacht even, zei de engel,
u begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden,
die kunt u zelf zaaien.
(bron: SRTV-verhandelingen) schrijver onbekend.

