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 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.
Woensdag 5 december – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Vrijdag 7 december – in de Dagkapel
09.30 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor J. Skiba.
Zaterdag 8 december – in de Dagkapel
Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis
11.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor J. de Vroe en diaken F. Sieraal.

Zaterdag 8 december – in de Dagkapel
19.00 uur: Life Teenviering o.l.v. pastor M. Meneses
Zondag 9 december – 09.30 uur
2e zondag van de Advent.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Woensdag 12 december – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
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
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

11-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. misboekjes
Stichting Leergeld
18-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. verwarming
Nationale Jongerencollecte
19-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap

€ 141,94
€ 130,35
€ 256,82
€ 167,55
€ 104,63

Christmas Carols
Op zaterdag 14 december is er in de H. Kruiskerk een
viering met Christmas Carols. Deze viering gaat uit van
de Anglicaanse gemeenschap in Amersfoort. De viering
is in het Engels. De viering begint om 19.00 uur en
duurt ca 1,5 uur. In deze viering zijn er lezingen uit de
bijbel afgewisseld met zang en gebed. U wordt door de
Anglicaanse gemeenschap uitgenodigd om deze viering
bij te wonen. De viering is vrij toegankelijk maar er is
wel een collecte voor een goed doel.
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Adventsactie 2018

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,
zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans
op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van
armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters
van de congregatie OLV van Liefde van de Goede
Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest
alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben
een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en
kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen
en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische
hulp en een opleiding.
Van opleiding naar werk
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding
op het gebied van catering, koken en banketbakken. Dit
jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen
en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel vrouwen
spreken deze taal namelijk niet. De cursisten hebben
hier zelf om gevraagd, omdat het hun kansen op de
arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cursisten
vindt direct na de opleiding een fatsoenlijke baan.
Aangezien de cursisten gemiddeld vijf familieleden
onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan
profiteert veel groter. Adventsactie draagt bij in de
kosten van de opleiding en de maaltijden voor de
cursisten.
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Bedrijfje starten met microkrediet
Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de
cursisten om werk te vinden. Er is echter ook een groep
vrouwen voor wie dit, vanwege familieverplichtingen,
niet mogelijk is. Zij zouden liever een eigen bedrijfje
opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële
middelen. Daarom is voor komend jaar, met hulp van
Adventsactie, een plan opgesteld om microkredieten te
verlenen. Hiervoor is een groep van 10 vrouwen of
groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor
de opleiding. Zij krijgen les in financiën en leren hoe je
een bedrijfsplan opzet en een mogelijk afzetgebied in
kaart brengt. Daarna maken ze zelf een bedrijfsplan.
Alleen haalbare plannen komen in aanmerking voor een
microkrediet – maximaal 300 euro. Dit moet in kleine
maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het
terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten
verstrekt aan andere vrouwen.

Kinderopvang voor werkende en lerende moeders
In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is
plaats voor 19 baby’s en 55 kleuters. Ze krijgen zorg en
gezonde voeding; de kleuters volgen voorschoolse
educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de
vrouwen die werken of een opleiding volgen en die
geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze
weten zeker dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit
jaar maakt Adventsactie de plaatsing mogelijk van nog
eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande
moeders. Op deze manier draagt de kinderopvang bij
aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen.
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Kerstviering voor Senioren van de H. Geest en
H. Kruis geloofsgemeenschappen

De Woord- en communieviering wordt gehouden op
donderdag 20 december 2018 in Dagkapel van de
H. Kruiskerk. Aanvang 11.00 uur.
De voorganger is diaken F. Sieraal, met medewerking
van het Lief-en-Leedkoor.
Daarna is er een gezellig samenzijn met lunch.
Uitnodigingen gaan via de (zieken-)bezoeksters. Als u
geen uitnodiging heeft ontvangen en graag naar de
Kerstviering voor Senioren wilt komen, neem dan
contact op met het secretariaat van de H. Kruis
geloofsgemeenschap. Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 10.00 – 12.00 uur, tel. 033-4721489.
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In welke Sint Nicolaas geloven wij?
Zaterdag 1 december 10:30 - 12.30 uur
Vaak wordt in onze wereld gedacht
dat Sint Nicolaas een Westerse
achtergrond heeft. De bisschop van
Myra is echter ook in de oostersorthodoxe kerk zeer bekend en
vereerd. Maar dan niet primair als
kindervriend en de cadeaus op 5
december maar in het bijzonder
door diens vele wonderdaden. Aan
de hand van Russische ikonen
worden de Westerse maar met name de Oosterse
verhalen uit de doeken gedaan. Boeiende veelal
onbekende verhalen die de blik op Sint Nicolaas
verruimt. De inleiding wordt verzorgd door dr Joost
Heutink, neuropyscholoog en ikonenspecialist.
Zaterdag 1 december 10:30 - 12.30 uur
Inleider: dr Joost Heutink, neuropyscholoog en
ikonenspecialist
Locatie: pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Bijdrage: €7
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
Schaamte, woede, rouw – hoe verder?
Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.
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Zondag 2 december 16:00 - 17:30 uur (inloop vanaf
15:30)
We weten nu van de vele verhalen van seksueel
misbruik in de katholieke kerk in de hele wereld, van het
verzwijgen en toedekken door kerkelijke leiding maar
ook van halve en hele pogingen tot genoegdoening en
herstel van vertrouwen. Er komt nu ruimte voor een
terugblik om de balans op te maken. Maar vooral ook
aandacht te geven aan de vraag of de achtergronden
van het misbruik voldoende zijn onderzocht. Is er
voldoende gekeken naar mogelijke dieper liggende
oorzaken van het specifieke karakter van het misbruik
in de katholieke kerk? Deze vraag stellen we centraal
op de afsluitende middag op 2 december. In de drie
gesprekken dit najaar in het SCC bleek hoe indringend
dit thema leeft bij een aantal mensen. Daar willen we
graag iets over vertellen. Daarnaast – als het gaat om
achtergronden komen twee mensen aan het woord, de
een beleidsverantwoordelijke in het bisdom Utrecht ten
tijde van het misbruik, de ander woordvoerder van de
slachtoffers. Er is ruimte voor reacties vanuit de
aanwezigen. We houden
deze bijeenkomst in de kerk,
plaats van gebed. Dat zal een
belangrijke plaats innemen –
het belijden van verdriet,
schaamte, schuld. Zo willen
we de Eeuwige aanroepen
om Zijn erbarming.
Het programma is als volgt:
Aanvang 16:00 uur (inloop 15:30 uur)
Welkom door Fred van Kan.
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Annemie Knibbe-van Dijck, woordvoerder VPKK,
Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik. Het VPKK
geeft een stem aan mannen en vrouwen met een
geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de
RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en
genoegdoening. Zij zal spreken over de doorwerking
van het misbruik in het leven van slachtoffers en de
wijze waarop genoegdoening is gegeven.
Piet Rentinck, Pastor en oud- vicaris generaal van het
aartsbisdom Utrecht (1989 – januari 2008) onder
kardinaal Simonis was beleidsverantwoordelijke in die
jaren voor de benoemingen priesters in het bisdom. Zijn
visie op het gevoerde beleid is van groot belang voor
historische achtergronden van het misbruik en de wijze
waarop de kerk reageerde op de daders en
slachtoffers.
Cor Arends, emeritus geestelijk verzorger Zon en
Schild en oud pastor van de geloofsgemeenschap van
de Xaverius(1990-’96) : reacties in de parochie op het
seksueel misbruik in de jaren negentig en nu, met een
aanzet tot analyse van de specifieke dieper liggende
achtergronden van het misbruik.
Phil Jacobs : Gebed van verdriet, schaamte en schuld
Er zullen twee liederen gezongen worden.
Locatie: Pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31.
Bijdrage: € 5.
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com.

Lessons and Carols
Zondag 23 december 19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)
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Ook dit jaar willen wij een viering Lessons and Carols
uitvoeren. Naast traditionele carols worden ook
moderne christmas carols gezongen van o.a. John
Rutter, Ola Gjeilo, Ralph Vaughan Williams, Gustav
Holst en Felix Mendelssohn. De carols worden
afgewisseld met inspirerende teksten. Een mooie
gelegenheid om in de kerststemming te komen!
De liederen worden gezongen door
een speciaal geoefend koor onder
leiding van Frank Kooiman, dirigent
van de koren van de Franciscus
Xaveriuskerk. Met begeleiding van
een combo en een soliste.
Bijdrage: vrijwillige bijdrage.
Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t
Zand 29.
Aanmelding:
secretariaatscc@gmail.com .

Activiteiten bij de Sint Ansfriduskerk december
2018
Komt u luisteren naar de project-schola Gregoriaans
in de viering op 2 december 2018 om 11.00 uur in de
Sint Ansfriduskerk?
In de afgelopen drie maanden heeft de Amersfoortse
project-schola Gregoriaans hard gerepeteerd. Een
vrouwenschola en een mannenschola hebben onder
leiding van dirigent Frits Klostermann oude liturgische
gezangen (Gregoriaans, meerstemmig Ave Maria en
meerstemmig adventsmotet) voorbereid om uit te
voeren in een eucharistieviering. Op zondag 2
december 2018 om 11.00 uur is het zover om het
geleerde te laten horen en de muzikale ondersteuning
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te verzorgen tijdens de viering in de Sint Ansfriduskerk
aan de Jacob Catslaan in Amersfoort. Voorganger in de
viering is pastor Roderick Vonhögen. U bent van harte
welkom bij deze viering!
Kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk,
Jacob Catslaan Amersfoort.
Van 7 t/m 16 december jaarlijkse kerststallententoonstelling. Circa 250 kerstgroepen uit meer dan 50
landen. Meer dan 30 koren en muziekgroepen treden
belangeloos op. Openingstijden ma-vr 9.30-21.00 u, za
9.30-17.00 u, zo 12.30-17.00 u. Entree € 2/€ 0,50 (4-12
jr), jonger dan 4 jr gratis. Netto opbrengst voor Stichting
Happy Holiday. Zie www.sintansfridus.nl/kerststallen

Kerstkaartenwedstrijd voor kinderen van 4-12 jaar
De Sint Ansfriduskerk organiseert een Child-to-Child
project waarbij kinderen een kerstkaart maken voor
ernstig zieke kinderen en hun familie. Samen met de
Stichting Happy Holiday zorgt de Sint Ansfriduskerk
ervoor dat de kerstkaarten bij de zieke kinderen worden
bezorgd. Doe mee en maak een ziek kind blij met een
mooie kerstkaart met je eigen wens. En..… er zijn veel
prijzen te winnen. Inleveren van de kaart bij de
kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk aan
de Jacob Catslaan in Amersfoort van 7 t/m 16
december 2018. Meer informatie over de wedstrijd en
wat je moet doen om mee te kunnen doen op
www.sintansfridus.nl/kerststallen.

Hoe is de kerststal in de huiskamer gekomen?
Lezing door mevrouw Tim Bottema op maandag 10
december 2018 van 19.45-20.30 uur bij de
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Pagina 11

kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk aan
de Jacob Catslaan in Amersfoort.
De geschiedenis van de kerststal heeft in de loop der
eeuwen door verschillende factoren nogal wat
turbulentie meegemaakt. Aan de hand van voorbeelden
van kerstgroepen uit de hele wereld vertelt Tim Bottema
hierover. Daarna kijkt u met andere ogen naar de vele
kerstgroepen in de tentoonstelling. Toegangsprijs:
entree tot de tentoonstelling (€ 2 per persoon, van 4-12
jaar € 0,50, jonger dan 4 jaar gratis).

Kerst sing-along in de Sint Ansfriduskerk
Zin om zelf de bekende Nederlandstalige kerstliederen
te zingen waarmee u bent opgegroeid? Op donderdag
13 december 2018 van 19.30-20.15 uur zingen we ze
met elkaar en ondersteund door een gelegenheidskoor
in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in
Amersfoort tijdens de kerststallententoonstelling. Ook
leuk samen met uw (klein)kinderen! Toegang door
betalen van de entree voor de tentoonstelling (€ 2,- per
persoon, kinderen 4 t/m 12 jaar € 0,50 en jonger dan 4
jaar gratis).

Kerstconcert in de Sint Ansfriduskerk, Jacob
Catslaan Amersfoort
Zaterdag 15 december 2018 van 19.45-21.30 uur (kerk
open om 19.15 uur) door het Harmonieorkest KAMV en
Christelijk Koor Message, beide uit Amersfoort.
Toegang € 10,- per persoon, inclusief
kerststallententoonstelling en koffie/thee. Kaarten
verkrijgbaar bij de kassa in de kerk, of vooraf via e-mail
kerststallen_ansfridus@hotmail.com, telefonisch via nr.
033-4611254.
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