KRUIS - SPINSELS
Kerk van het Heilig Kruis
Parochie O.L. Vrouw van
Amersfoort
Liendertseweg 48
3814 PL Amersfoort
T 033 472 14 89
www.katholiekamersfoort.nl

Zondag 7 oktober – 09.30 uur
27e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van koor 2gether.
Voorganger: pastor R. Vonhögen
Woensdag 10 oktober – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
18.15 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zaterdag 13 oktober – in de Dagkapel
19.00 uur: Life Teenviering o.l.v. pastor M. Meneses
Zondag 14 oktober – 09.30 uur
28e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van Oecumenische Cantorij
Oorsprong.
Voorganger: pastor R. Vonhögen

Woensdag 17 oktober – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
18.15 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zondag 21 oktober – 09.30 uur
29e zondag door het jaar.
Viering (met het oog op kinderen) van de Eucharistie.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: mgr. H. Woorts
Woensdag 24 oktober – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
18.15 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.

Autodienst
Hr. C. van de Berg
Roggeveenstraat 57
T 033 – 4726210
Kosten halen en brengen: € 2,50.

Misintenties
Het tarief voor een misintentie bedraagt € 12,50. Dit
bedrag kan contant worden betaald, maar ook per bank
worden overgemaakt op rekeningnummer NL 71 INGB
0000130177 ten name van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort/Kruis. Wilt u daarbij vermelden “misintentie
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voor <naam voor wie de misintentie bedoeld is>” en de
datum van de eucharistieviering. Er bestaat ook
gelegenheid dit contant te voldoen op het secretariaat:
ma. t/m vr. van 10.00-12.00 uur.
Zieken?
Als u hoort dat iemand ernstig ziek is of in het
ziekenhuis ligt, wilt u dat dan doorgeven aan het
secretariaat? Maandag t/m donderdag van 09.30 –
12.00 uur bereikbaar, tel. 033-4721489.
Bloemetje van Verbondenheid
Weet u iemand die het bloemetje van verbondenheid
verdient? Laat het ons weten via e-mail
h-kruis@katholiekamersfoort.nl of mevr. Annie
Nieuwkamp, of mevr. Ria van Keken tel. 033- 4634482.
Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden
vermelden waarom u hem of haar opgeeft?
Opbrengst collectes

23-10-2018 Parochiedag: Voedselbank

€ 931,92

Parochiedag 23 september
Tijdens de parochiedag, 23 september jongstleden,
heerste er en goede sfeer. Ondanks het slechte weer
was het aantal bezoekers op de dag zeer
bemoedigend. Ook de installatieviering om 14.00 uur
van het nieuwe pastorale team was indrukwekkend en
werd goed bezocht. Dat alles was mede te danken aan
alle zichtbare en onzichtbare vrijwilligers: er is enorm
veel werk verricht door hen. Langs deze weg wil ik allen
daarvoor van harte bedanken: ook de bijdrage uit de
overige locaties van OLVA: hartelijk dank!
Namens Voorbereidingsgroep Parochiedag
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Van de locatieraad H. Kruis

Intentieboek
In onze kerk is de mogelijkheid om intenties die niet met
naam genoemd worden in een intentieboek te
vermelden. Dit intentieboek ligt vóór de viering ter
inschrijving in de dagkapel. Deze intenties worden dan
bij de voorbede tijdens de eucharistieviering genoemd.
Om zoveel mogelijk rust tijdens de viering te bewaren
wordt het intentieboek nog voor dat de viering begint in
de lezenaar gelegd: daarmee voorkom je onnodig
geloop van de bedienaren. Wij vragen U dan ook om
intenties die bedoeld zijn voor het intentieboek op tijd in
te vullen (uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de
viering). Intenties welke met naam genoemd dienen te
worden kunt U op het secretariaat opgeven .

Parkeren vóór de kerk
Het komt weer regelmatig voor dat bezoekers van
vieringen hun auto parkeren op plaatsen die daar niet
voor bestemd zijn. De doorgang voor de kerk moet ten
alle tijden vrij zijn voor mogelijke hulpdiensten. Wij
verzoeken U met klem daar gehoor aan te geven.
Eenieder die hulp nodig heeft is dankbaar als deze hulp
ook snel gegeven kan worden.
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Ruimtes beschikbaar
Een lange periode is de Arkzaal achter de sacristie in
gebruik geweest op de zondagen. Daar is begin
augustus een eind aangekomen en vanaf die datum is
de ruimte weer beschikbaar voor o.a. verhuur. Indien U
weet wie daar interesse voor zou hebben, laat het ons
dan weten.
Ook voor een deel van de garage zijn we op zoek naar
een gegadigde. Deze ruimte moet wel gedeeld worden
met de H. Kruiskerk. De garage is het meest geschikt
voor opslag en /of bergruimte. Ook een kleine auto zou
er in kunnen. De afmetingen van de beschikbare
ruimte: 4 x 2,5 meter (lengte x breedte).
U kunt contact opnemen met leden van de locatieraad
via telefoon 033-4725895.

Palmtakjes
U zult wel denken het is nog lang geen Pasen en dat is
juist. Er gaat zich voor de Palmpasen 2019 toch een
groot probleem voordoen, want we kunnen geen
palmtakjes meer uit eigen tuin verwachten: ook hier is
de buxuslarf grondig bezig geweest. Het ziet er
troosteloos uit. Bij Palmpasen horen palmtakjes.
Wie van onze kerkgangers kan ons helpen om in dit
gemis te voorzien?
Neem a.u.b. contact op telefoon 033 - 4725895
Bij voorbaat dank,
De locatieraad.
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Samen Geloven
Als kinderen zo’n jaar of 4 zijn is het leuk om samen
wat met de verhalen uit onze traditie te gaan doen.
Daarom is er de Samen Gelovengroep voor kinderen
van 4 tot 6 jaar, en hun (groot)ouders. Elke maand
komen we een uurtje bij elkaar, met een mooi werkboek
met verhalen, we zingen, we bidden, en soms doen we
een spel. Spelenderwijs worden de kinderen vertrouwd
gemaakt met de verhalen en gebruiken in onze kerk.
Ouders, maar wellicht ook grootouders, samen met de
kinderen een uurtje bezig met het geloof. Om na de
herfstvakantie te kunnen starten, hopen we op nog een
paar extra aanmeldingen. Doet u mee met uw
(klein)kind?
1 x per maand, op de zondagmorgen van 11.00 tot
12.00 op de Sint Martinuspastorie. Voor aanmelding of
meer informatie, mail naar Samen Geloven
<olva.samengeloven@gmail.com>
We hopen u te zien! Klaartje Hadida en Edith Vos
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Activiteiten bij de Sint Ansfriduskerk in oktober

Meditatieve wandeling herfst 2018
Op zaterdag 6 oktober om 11.00 uur is er een
meditatieve wandeling onder begeleiding van Amanda
Siteur.
Door te wandelen wordt niet alleen het lichaam maar
ook onze geest in beweging gezet. Dat wat ons
bezighoudt komt tijdens de wandeling in een ander licht
te staan door het gebruik van metaforen, stilte en
elementen in de natuur. Verhalen, vragen en
antwoorden wisselen elkaar af en zetten aan tot verder
nadenken.
Vertrek om 11.00 uur vanaf ’t Zaaltje van de St.
Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort. Om
ongeveer 12.00 uur zijn we weer terug bij de kerk in de
Mariakapel.
Bij slecht weer (bv. storm, extreme regenval) gaat de
wandeling niet door.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Hebt u nog vragen, stuur dan een mailtje naar:
amanda.siteur@gmail.com o.v.v. wandeling 6 oktober.
‘Iedere reis begint bij de eerste stap’ (Confucius)
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Najaarsrondleiding Sint Ansfriduskerk
Op zaterdag 20 oktober van 13.45-15.30 uur vindt de
Najaarsrondleiding in de Sint Ansfriduskerk plaats.
We wandelen de kerk door en aan de hand van de
symbolen die we tegenkomen, bespreken we waar ze
over gaan. Er wordt, waar dat kan, verband gelegd met
andere culturen en de geschiedenis van het symbool.
De rondleiding wordt verzorgd door Jeanne Roos.
U bent welkom in ‘t Zaaltje naast de Sint Ansfriduskerk,
Jacob Catslaan 28, Amersfoort, om 13.45 uur.
De rondleiding start om 14.00 uur.
Graag vooraf aanmelden bij Jeanne Roos
per e-mail: jeanne.roos@kpnmail.nl.
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Activitieiten in oktober
Bij het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort
Schaamte, woede, rouw – hoe verder?
Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.
Datum: maandag 8 okt of 29 okt
20.00- 22.00 uur
Locatie: Pastorie van de
Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Datum: zo 2 dec 15.30 uur
Locatie: Franciscus Xaveriuskerk
Opgave en informatie:
secretariaatscc@gmail.com
De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke
kerk blijven maar doorgaan. In de Verenigde Staten,
Ierland, Duitsland en opnieuw Nederland, ja wereldwijd
worden de verhalen van slachtoffers openbaar. Het
accent lig niet meer alleen op het misbruik zelf, maar op
de wijze waarop bisschoppen en kardinalen gezwegen
hebben, misbruik hebben toegedekt en de daders de
hand boven het hoofd gehouden. Steeds kregen zij
nieuwe posities waardoor het misbruik verder kon gaan.
Er is een ongekende discussie ontstaan in en buiten de
katholieke kerk met harde beschuldigingen, ook aan het
adres van paus Franciscus. Dit alles heeft velen
(opnieuw) diep geschokt. We konden misschien even
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denken dat we het in Nederland goed ‘afgehandeld’
hadden. Maar nu blijkt dat er nog veel verborgen ligt, er
is pijn, er is machteloze woede. Schaamte ook om als
katholiek deel te zijn van deze kerk. Is het morele
spreken van de kerk failliet?
Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt het initiatief om
het gesprek aan te gaan over onszelf: onze schaamte,
onze woede, onze verantwoordelijkheid. Waar waren
wij in die jaren, wat hebben we gezien en gedaan, wat
nagelaten? Waar kunnen we rekenschap van afleggen,
en wat waren de achtergronden die toen speelden? Zijn
deze er nu nog, en wat zou anders moeten? Hoe gaan
we nu met elkaar om zodat ieder veilig en in
vriendschap welkom is? Is er ook iets in ons geloof dat
de drempel naar misbruik verkleinde?
We kiezen uitdrukkelijk voor twee wegen. De eerste is
het gesprek met elkaar. In kleine kring van maximaal 20
mensen wordt er ruimte geboden om te vertellen, te
luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens en de last die
iemand mogelijk meedraagt. Er zijn drie bijeenkomsten
gepland voor het gesprek met elkaar. U kunt kiezen uit
één van de drie genoemde data. Zo kunnen ruim zestig
mensen deel nemen aan de eerste gesprekken. Mocht
er meer belangstelling zijn of behoefte aan
vervolggesprekken organiseren we meer
bijeenkomsten.
In een vierde grotere bijeenkomst willen we de thema’s
benoemen die aan de orde zijn geweest, en een breder
licht laten schijnen op deze pijnlijke problematiek. Deze
vierde bijeenkomst is op zondag 2 december, de eerste
zondag van de Advent, om 15.30 uur in de kerk van
Franciscus Xaverius, t Zand 31. Hiervoor is geen
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opgave nodig. Het programma staat nog niet volledig
vast. Gevraagd zijn een slachtoffer van misbruik, een
spreker over de spirituele crisis die met het misbruik
aan het licht is gekomen, een of meer
beleidsverantwoordelijken uit de jaren dat het misbruik
speelde.
De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt
worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven.
Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan
met wat we weten.
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Onrustig zoeken naar het ultieme,
de poëzie van Joost Zwagerman
Zaterdag 20 oktober 11.00 - 15.00
uur (lunch zelf meenemen)
Begeleiding: Hein Blommestijn,
karmeliet op Schiermonnikoog,
eerder verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut en hoogleraar
mystieke theologie aan de
Universiteit Gregoriana te Rome
Locatie: Franciscus Xaveriuskerk,
’t Zand 29
Bijdrage: € 7,00
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
Hoort u tot de groep zoekers? Dan staat u niet alleen.
Veel mensen zoeken zin en spiritualiteit maar binden
zich niet aan zoiets als kerk of geloof. Zo’n zoeker was
Joost Zwagerman (1963-2015), dichter, schrijver,
columnist en TV-presentator. Religie was nooit een
belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste
gedichten bekend werden die postuum zijn uitgegeven
in de bundel Wakend over God. In deze gedichten
speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms
een geloofsstrijd met God. Maar het is vooral ook een
gevecht met zichzelf.
Voor meer informatie:www.sccamersfoort.nl
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