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 18 november – 09.30 uur
33e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie met het oog op kinderen.
Met medewerking van het Dameskoor St. Henricus.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
Woensdag 21 november – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zaterdag 24 november – in de Dagkapel
19.00 uur: Eucharistische Aanbidding
Zondag 25 november – 09.30 uur
Hoogfeest van Christus Koning
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Voorganger: pastoor J. Skiba.

Woensdag 28 november – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zondag 2 december – 09.30 uur
1e zondag van de Advent.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: pastor R. Vonhögen

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:
maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur.
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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 10.00 –
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

21-10-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. het tuinonderhoud
€ 245,37
Missiezondag
€ 212,12
22-10-2018 Voor deze geloofsgemeenschap € 193,98
28-10-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. de bloemversiering
€ 183,36
Slachtoffers Sulawesi
€ 246,84
01-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap € 51,75
02-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
onkosten speciale vieringen
€ 297,88
04-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. kinderwoorddienst
€ 220,45
Zondag van de Oecumene
€ 202,19
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Inschrijving Eerste Communie gestart
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar
alle kinderen die volgens de
parochieadministratie in groep
4 van de basisschool zitten, en
die dus mee kunnen doen met
de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie. In die brief
leest u hoe u uw kind voor 1
december a.s. kunt aanmelden.
De Eerste Communievieringen
zelf zijn in mei; de
voorbereiding start al in
december.
Heeft u geen brief ontvangen, en wel een kind in groep
4 of hoger? Kijk dan op de site van
www.katholiekamersfoort.nl
Daar vindt u bij de nieuwsberichten een bericht over de
aanmelding, met een link naar de brief.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Edith Vos,
via edithvos@kpnmail.nl of 06-57541256.
Kerk op schoot
Ook als is de Sint nog niet bij iedereen langs geweest,
in de Kerk op Schoot-viering gaat we op 2 december
alweer op weg naar kerst. Peuter en kleuters worden
met (een van) hun ouders door pastoor Skiba
uitgenodigd om met het lichtje naar de eigen viering te
gaan. Daar zingen we liedjes, luisteren naar een
wonderlijk adventsverhaal en bidden met de kinderen
rond de eerste kaars op de adventskrans. En natuurlijk
gaan we een knutsel maken voor de Advent. Kom
meevieren op zondag 2 december, om 11.00 uur in de
St. Josephkerk.
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‘Top 2000 Viering’ zoekt verbinding
Ook in 2018 vindt in de Inham een ‘Top
2000 Viering’ plaats. Wie er vorig jaar bij
was, weet hoe mooi het was. Een
coverband speelt hits, bezoekers zingen naar hartenlust
mee, en tussen de liederen vertellen mensen wat hen
raakt in de liederen en waarom ze voor hen van
bijzondere betekenis zijn.

30 december, 16.30 uur
Zondagmiddag 30 december begint de Top 2000
Viering om 16.30 u. in De Inham. Orphan-P, de band,
heeft de kerk dan al warm gespeeld. Voorin de
kerkruimte staan stoelen, achteraan kun je staan bij
statafels. Voor dansen, meeklappen en meezingen
geldt: heel graag! De viering duurt een uur en we hopen
een prachtig boeket aan inspirerende, meezingbare hits
te presenteren.
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Hoe kun je helpen?
Wij, de organisatie, zoeken zowel zangers als mensen
voor wie een overbekende hit uit de top 2000 een heel
bijzondere betekenis is. Heb je een dijk van een hit die
voor jou bijzonder inspirerend is, omdat die je
bijvoorbeeld door moeilijke tijden heen helpt, of aan
bijzondere gebeurtenissen of mensen herinnert, vertel
het ons. Het gaat ons om die bijzondere inspiratie van
hits die bijna iedereen zo meezingt.
Ook zangers zoeken we. Zing je zelf, dan kun je een hit
opgeven die je graag samen met Orphan-P zou willen
zingen omdat die bijzonder voor je is.
De Top 2000 viering biedt slechts bepekt plaats aan
een aantal hits. Op basis van de aanmeldingen maken
we een zo inspirerend en meezingbaar mogelijke
selectie. We gaan voor de maximale verbinding tussen
bezoekers, muziek en inspiratie. We horen graag van je
en zien je natuurlijk graag op 30 december, 16.30 u. bij
de top 2000 Viering in De Inham.
Henriette, Ron, Henk en Geurt
(geurtroffel@hetbrandpunt.net)
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Schoonmaakbeurt kerk
Op zaterdag 24 november willen we de kerk een grote
schoonmaakbeurt geven met als start om 09.00 uur.
We kunnen binnen 2 uur klaar zijn als we met velen
zijn.
Afgelopen 2 maanden zijn er vele werkzaamheden
geweest in de kerk. Geluidsinstallatie en
noodverlichting zijn vervangen. Dit leverde extra veel
stof op. Als we met vele handjes zijn is dit snel gebeurd.
Kijk in uw agenda of u kan en kom helpen.
Laat het alvast weten aan
Ineke van Wijk, tel. 4700771
Jos Kamps, tel. 4755584
Everard van de Hengel, tel.4725895
Voor de kerststallen tentoonstelling is er een verzoek
gekomen om te helpen bij het opbouwen, en
voorbereiden van de kerststallen tentoonstelling.
Achter in de kerk vindt U meer informatie op de tafel.
Aanmelden kunt u ook bij bovengenoemde personen.
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