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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 5 sept. t/m wo. 26 sept.
Wo. 5 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 12 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 19 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 26 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 5 sept. t/m wo. 26 sept.
 Maandag 10 september:
19.00 uur vergadering van de Pastoraatsgroep.
 Viering in Puntenburg.
Eerst volgende viering is: Maandag 1 oktober.

Zondag 23 september is weer
onze jaarlijkse parochiedag.
Het thema van deze dag zal zijn “Veerkracht”.
Deze parochie dag vindt dit jaar plaats in de Heilig Kruiskerk,
Liendertseweg 48.
De dag begint met een feestelijke viering om 11 uur.
Na de viering, rond 13.00 uur, zal er een z.g. speeddate met de
pastores plaatsvinden en om 14.00 uur start de Vesperviering met
Installatie van het pastoresteam.
Natuurlijk vinden er ook voor de kinderen diverse activiteiten plaats.
Los van al deze activiteiten is er uiteraard ook weer alle tijd en
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Hopelijk zijn we weer met velen die dag!

Waar zingt het Henricus Dameskoor??
9 sept: St. Ansfridus.
15 sept. Zusters van St. Jozef. B.W.Laan 55.
23 sept: Parochie dag in de H. Kruis kerk.

Vredesweek.
Ook dit jaar staat in de derde week van September, van 15 t/m 23
september de vredesweek weer op het programma.
In Amersfoort is er sinds enkele jaren, onder de vleugels van PAX,
een Ambassade van Vrede actief. Die gevormd wordt door
vertegenwoordigers van PKN, RK, en andere aangesloten
(kerkelijke) gemeenschappen en Amnesty International, afdeling
Amersfoort. Gezamenlijk zetten ze zich in voor de activiteiten
gedurende de vredesweek in onze stad.
Het programma voor de komende vredesweek is in grote lijnen klaar.
Via allerlei media zal dit bekend gemaakt worden.
De opbrengst van ons “koffiepotje” tijdens de maand september gaat
naar de Ambassade van Vrede.
Hiermee kunnen we hun werk ondersteunen.
Van harte aanbevolen.

Proef Geloof in het Soesterkwartier
– zondag 16 september kerk-gebed- buurtlunch
Als gezamenlijke geloofsgemeenschappen uit het
Soesterkwartier organiseren we een ontmoeting met elkaar en met
de buurt.
Dat doen we in de kerken Westerkerk en Emmaüskerk met
verschillende activiteiten.
Op zondag 16 september
is om 10 uur in de Westerkerk een kerkdienst. ( Lingestraat 10).
24 uur Gebedsestafette.
Deze start op zaterdag 15 september 11.00 uur.
De gebedsestafette eindigt zondag 16 september 11.00 uur.
De gebedsestafette wordt gehouden in de huiskamer van de
Keistadkerk (linkeringang Emmaüskerk, bij bakker v. Gendt), hier is
een gebedsruimte ingericht. Je kunt komen danken en bidden, alleen
of met een groepje, overdag en in de nachtelijke uren voor wie dat
wil. Er is allerlei literatuur aanwezig.
Op zondag om 11 uur is er een korte gebedsviering in de
Emmaüskerk die de gebedsestafette van 24 uur afsluit.
Als u een uur mee wilt doen aan de gebedsestafette, dan kunt u zich
opgeven bij Giny Wierenga. 033-4611651.

De Buurtlunch 16 september zondag 12 uur
Het plein rondom de Emmaüskerk wordt omgetoverd tot een plek
waar voor iedereen wat te doen is! Een grote lange tafel nodigt je uit
om aan te schuiven en te genieten van een typisch Soesterkwartiers
gerecht van je buurvrouw. Of je deelt jouw meegenomen lunch met
mensen die je zou willen leren kennen. En voor iedereen die zich
jong voelt, worden er pannenkoeken gebakken.
Ook is er een speurtocht in de kerk.
Om 13.00 uur start het theater voor kinderen, in het gebouw van Bij
Bosshardt. Aan de andere kant, bij de huiskamer, is er een plein met
allerlei spelletjes voor jong en oud!

Repaircafé Soesterkwartier herstelt kapotte spullen.
Na een heerlijke zomer is het Repaircafé weer op sterkte.
Wij zijn aanwezig op donderdag 6 september en op donderdag 20
september om al uw defecte apparaten (keukenmachines stofzuigers
fietsen speelgoed en meer) te herstellen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de reparaties . Een vrijwillige
bijdrage is welkom.
Donderdag 6 september en 20 september van 13:30 tot 15:30 uur.
Locatie: "Bij Bosshardt Soesterkwartier"
Noordewierweg 131 Amersfoort (Emmaüskerk)

Aankondiging landelijke Burendag
22 september 2018
Al jaren is de 4e zaterdag van de maand september de Landelijke
jaarlijkse Burendag. Dit jaar is dat 22 september 2018.
Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt met je buren en
elkaar ontmoet. Ook kan je met elkaar iets goeds doen voor je straat
of de buurt.
Wat zou het fantastisch zijn als onze Wijk het Soesterkwartier op 22
september laat zien hoe gezellig het in de wijk is.
Wat kan je samen doen? Het hoeft niet groots te zijn.
Denk aan een gezellige koffie/thee ochtend met de bewoners in je
straat, zet een tuintafel op straat met koffie en thee buren nemen iets
lekkers mee en zo kan zomaar een gezellige koffieochtend ontstaan.
Het wordt vast heel gezellig in ons Soesterkwartier.

Boekenmarkt voor goed doel
bij de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan
in Amersfoort op 8 en 9 september a.s.
De Sint Ansfridus geloofsgemeenschap werft in 2018 gelden voor
een goed doel, het project ‘Herdenkingsplek bij Meander Medisch
Centrum’ van de Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.
De herdenkingsplek wordt een gemarkeerde plek in de tuin rondom
het Meander Medisch Centrum die nabestaanden de ruimte biedt om
hun geliefden, die in het ziekenhuis zijn overleden, te herinneren en
te gedenken en om te rouwen.
Op zaterdag 8 en zondag 9 september organiseren ze een
boekenmarkt in ’t Zaaltje naast de Sint Ansfriduskerk
(Jacob Catslaan Amersfoort), waarvan de netto opbrengst gaat naar
dit project.
De boekenmarkt is beide dagen open van 13.00 tot 17.00 uur.
En een kopje koffie, thee of iets fris is uiteraard ook verkrijgbaar. Bij
mooi weer kunt u hiervan genieten in de tuin.
Oproep.
Hebt u boeken die u kwijt wilt en ter beschikking wilt stellen voor de
verkoop op de boekenmarkt voor dit goede doel? U kunt ze inleveren
op het secretariaat Sint Ansfridus (Jacob Catslaan 28, Amersfoort)
maandag 3 tot en met vrijdag 7 september van 9.30-12.00 uur en op
woensdag 5 september ook van 19.00-20.30 uur. Voor de boeken
die niet verkocht worden, zoeken wij een goede bestemming.

Spreuk van de maand:
Bidden is niet jezelf horen praten,
maar stil worden en stil blijven,
wachtend tot je God hoort.
(Kierkegaard)

