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 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.
Zaterdag 27 oktober – in de Dagkapel
19.00 uur: Marialof en eucharistische aanbidding
Zondag 28 oktober – 09.30 uur
30e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van koor 2gether.
Voorganger: pastoor J. Skiba.

Woensdag 31 oktober – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
18.15 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Donderdag 1 november – in de Dagkapel
Allerheiligen
19.00 uur: Eucharistieviering.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: M. Meneses.
Vrijdag 2 november – in de Dagkapel
Allerzielen
09.30 uur: Woord- en communieviering
19.00 uur: Eucharistieviering.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: M. Meneses.
Zondag 4 november – 09.30 uur
31e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie.
Met medewerking van 2gether.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
12.30 uur: Sri Lakaanse viering
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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
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?
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Opbrengst collectes

30-09-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. altaarbenodigdheden
€ 258,03
Bloemetje van verbondenheid
€ 195,07
07-10-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. onkosten Ontmoetingsruimte
€ 211,67
Wereldmissiedag voor kinderen € 186,70
Idem, maar dan door de kinderen
zelf opgehaald
€ 150,00

Onverwacht bezoek bij de vergadering van het
lokale team.
Op woensdag 26 september vergaderden de
locatieraad en de pastoraatsgroep samen. Wij dachten
dat we deze keer zonder vertegenwoordiging van het
team zouden moeten vergaderen omdat (na het vertrek
van pastoor Tuan) de pastores in hun agenda nog geen
ruimte konden vinden om onze al geplande vergadering
bij te wonen, maar na een klein uurtje vergaderen wordt
er op de deur geklopt. Pastoor Skiba wilde graag
tussen de twee afspraken in zijn agenda door even zijn
neus laten zien en ook onze gezichten leren kennen.
(Er is niets mis met zijn geheugen, maar er komen nu
zoveel namen op hem af, dat het onthouden van
gezichten eenvoudiger is, geeft hij als excuus). In de 20
minuten, die hij in zijn drukke agenda voor ons
vrijmaakte, hebben we behoorlijk intensief
kennisgemaakt met een man, die het allerbeste met de
parochie (en vooral met de parochianen) voor heeft. Wij
hopen nog vaker zulke warme ontmoetingen met hem
te hebben.
Namens het lokale team, Jan van der Sluis.
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