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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 27 juni t/m wo. 18 juli.
Wo. 27 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 4 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 11 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 18 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 27 juni t/m wo. 18 juli.
 Viering in Puntenburg.
Maandag 2 juli 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.
 Maandag 16 juli. Vergadering van de Pastoraatsgroep
om 19.30 uur, in de Torenkamer.
Binnengekomen post.
Onze geloofsgemeenschap heeft een uitnodiging ontvangen om de installatie van
Pastoor Tuan mee te vieren.
De installatie zal plaats vinden op vrijdag 29 juni 2018.
Op het hoogfeest van van H.H. Petrus en Paulus. Om 19.00 uur in de St.
Martinuskerk aan de Steenstraat 7 in Arnhem.
De installatie wordt verricht door bisschoppelijk vicaris
drs. J.G.M. Pauw.
Correspondentieadres:
Eusebiusbinnensingel 9
6811 BW Arnhem.
026-4424567 / secretariaat@eusebiusparochie.nl

Spreuk van de maand:
Wie een keuze heeft,
is nooit echt arm.
(Marjolein van Heemstra.)

In memoriam.
Wat een verdriet in onze geloofsgemeenschap.
Twee zo vertrouwde vrouwen zijn van ons heengegaan.

Op 31 mei j.l. is Mevr. Riet van Keken–van Tilburg plotseling op
85 jarige leeftijd van ons heengegaan.
Wie had dat zo snel verwacht? We wisten wel dat haar lichaam niet in orde was,
maar dit! Riet was een goede vrouw. Ze deed veel voor een ander, als het haar
mogelijk was. Ze heeft voor heel veel kinderen prachtige truitjes gebreid. Daar kon ze
zelf ook zo intens van genieten. Ze was, als het even kon heel graag aan de koffie op

woensdagmorgen. Ze had daar zo haar vaste plaats… Ze had wel graag het woord.
Wat soms ook een beetje lastig was.
Het verlies van Jan, haar man, heeft haar veel verdriet gedaan. Ze was hem zo trouw
toen hij in de Plataan woonde. Zelfs na zijn dood, bezocht ze de Plataan nog steeds.
Ze was van die mensen gaan houden. Thuis had ze voor Jan een altaartje gemaakt.
Zo mooi! Dat liet ze ook altijd graag zien. Riet had veel verzorging nodig, wat ze erg
lastig vond. Ze kon daardoor niet meer ergens logeren. Dat vond ze toch zo
jammer…
Er is nu een lege plek aan de koffie tafel, maar in onze gedachten blijft ze trouw
aanwezig. We wensen haar de eeuwige rust, nu samen met Jan bij de Eeuwige,
onze God.

Op zaterdag 16 juni is Annemie Thomas toch nog onverwacht
gestorven.
We wisten dat Annemie ernstig ziek was. Maar dat ze zo snel ging sterven, was voor
velen van ons een schok. En dat nog wel op hun 45e trouwdag. Wie kende Annemie
nu niet?
Ze zong heel graag. Ze was jaren lid van het Henricus dameskoor en van het
gemengde koor. Ze heeft zich zelf vast de hemel ingezongen. De dames zullen haar
stem zeker missen. Verder was Annemie actief als koffieschenkster op de woensdag
morgen. Als ze daar geen beurt had, kwam ze vaak met een van haar kleinkinderen
gezellig koffie drinken. Ze was zo trots op die kleintjes, ze genoot er zichtbaar van.
Ook was Annemie gastvrouw bij de Puntenburg viering, ze was daar heel trouw in.
Alles stond keurig klaar voor de viering.
Toch ging haar leven ook niet over rozen. Hun tweede kindje was ernstig
gehandicapt en heeft niet lang geleefd. Ook haar eerste kleinkind Guus, was veel te
vroeg geboren en is maar 3 weken oud geworden. Dat moet voor Annemie en Jos
een zware tijd / herinnering geweest zijn. Annemie kon trots over haar dochters
vertellen. Jos en zij, lieten graag foto’ s zien. Wat mij altijd op viel was, dat Annemie
en ook Jos heel reëel over Annemie haar ziekte spraken. Er werd niet geheimzinnig
over gedaan…
De andere koffiegasten leefden intens met hun mee. Ook toen Annemie niet meer
kon, kwam Jos trouw wel koffiedrinken en vertelde dan over zijn lieve vrouw.
Annemie haar geloof werd steeds belangrijker voor haar.. Ze was blij en dankbaar
met de ziekenzegen.. Het gaf haar vertrouwen.. In alle rust heeft ze haar leven
teruggegeven aan haar schepper: de God waarop ze vertrouwde.
We wensen Jos veel kracht toe, om dit verlies te verwerken. Giny.

Buurauto Plus.
Vindt u het lastig om met het openbaar vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis
te gaan, of naar het winkelcentrum, of een verjaardag, omdat de bushalte net wat te
ver is, of u lang moet wachten op de regiotaxi? Voelt u zich bezwaard als u buren of
familie moet vragen om u ergens naar toe te brengen?
Dan is er nu een uitkomst: Buurautoplus.
Als u in het Soesterkwartier woont en minder mobiel bent, halen we u graag op voor
zo’n ritje. Of het nu binnen of buiten de wijk is. Een vrijwilliger uit uw eigen buurt haalt
u op in een nieuwe en comfortabele auto. Ongetwijfeld maakt u ook no een gezellig
praatje met elkaar tijdens de rit.
Wilt u gebruik maken van de Buurautoplus?

Bel dan met 033- 4763830 ( maandag tot vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur) of meld u
aan op buurautoplus@gmail.com
Het kost u € 0,30 per km (met een minimum van € 2,00) en u betaalt dit na afloop
van de rit aan de vrijwilliger….
Buurautoplus maakt gebruik van de Buurauto.
De elektrische auto die gedeeld wordt met de buurt..

Afscheid Pastoor Tuan.
Op 10 juni hebben we in een prachtige viering afscheid genomen van pastoor Tuan.
Er was een geweldig groot koor… En er waren veel mensen in de viering aanwezig.
Zelfs de burgermeesters van Amersfoort en van Bunschoten-Spakenburg waren
hierbij aanwezig. Pastoor Tuan was heel ontspannen en maakte leuke
woordspelingen. De kinderwoorddienst-kinderen hadden allemaal een zakdoek
versierd voor Tuan. “Voor als hij moet huilen als hij weg gaat”. Mevr. Irene Vriens
bood Tuan het behaalde parochie bedrag aan:€ 2.000,00 voor een reis naar Israel,
een wens van Tuan.. Josephine van Pampus had deze keer het laatste woord. Ze
bood Tuan een gieter aan Hij had al eerder een plantenbak gekregen voor op zijn
toekomstige balkon. Helaas heeft hij in Arnhem geen tuin meer… Verder sprak de
burgermeester en bood Tuan een kaars aan van de O. L. Vrouwen toren. Na de
viering werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om afscheid van Tuan te
nemen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Buiten waren allerlei lekkere dingen te
eten en te drinken. Al met al een ‘feestelijk’ afscheid. We wensen Tuan veel kracht
en Gods zegen toe in zijn nieuwe parochie.

Een boom van tederheid
Ik wil mijn woord in je hart leggen
– zegt God –
en mijn droom als een graankorrel
in je leven zaaien.
Het enige wat jij moet doen,
is je hart klaarmaken
en zó leven dat mijn droom zichtbaar wordt
in je samenzijn met anderen.
Probeer een vriend te zijn voor armen
en een tochtgenoot
voor hen die niet weten
hoe hun weg verder gaat.
Hou van je medemensen
zoals Ik van jou hou,
en je zult zien
dat zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien

