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 16 december – 09.30 uur
Zondag Laetare
3e zondag van de Advent.
Viering van de Eucharistie met het oog op kinderen
w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
Woensdag 19 december – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering met biechtgelegenheid
(mogelijkheid tot een biechtgesprek).
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Donderdag 20 december – in de Dagkapel
Senioren Kerstviering
11.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: diaken Frank Sieraal
Zaterdag 22 december – in de Dagkapel
19.00 uur: Eucharistische Aanbidding

Zondag 23 december – 09.30 uur
4e zondag van de Advent
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
Maandag 24 december – 21.00 uur
Kerstavond
Viering van de Eucharistie.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Voorganger: mgr. H. Woorts
Dinsdag 25 december – 09.30 uur
Hoogfeest van Kerstfeest
Familieviering Eucharistie.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
Woensdag 26 december – 11.00 uur
2e Kerstdag
Viering van de Eucharistie voor verstandelijk beperkten.
Met medewerking van Koor 2gether
Voorgangers: pastor M. Meneses en diaken F. Sieraal.
Zondag 30 december – 09.30 uur
Feest van de H. Familie.
Viering van de Eucharistie.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
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Dinsdag 1 januari – in de Dagkapel
Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God
11.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.
Woensdag 2 januari – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor J. Skiba.
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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:
maandag t/m donderdag 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 10.00 –
12.00 uur bereikbaar, tel. 033-4721489.
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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

25-11-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. onkosten koren
Hospice Dôme
02-12-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
t.b.v. diverse altaarbenodigdheden
Adventsactie
06-12-2018 K.W.F.
06-12-2018 Diabetesfonds
07-12-2018 Voor deze geloofsgemeenschap
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€ 188,54
€ 174,95
€ 186,01
€ 182,72
€ 149,36
€ 173,94
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Vormelingen en hun 5 euro actie voor de
Voedselbank
De vormelingen van onze parochie zullen aankomende
20 januari 2019 het H. Vormsel ontvangen in onze
geloofsgemeenschap. In de voorbereiding hierop
hebben zij een opdracht meegekregen: zij werden
uitgenodigd hun talenten in te zetten om de 5 euro die
ze hebben ontvangen, te vermeerderen voor de
Voedselbank. Dat doen ze op zeer verschillende wijzen:
verkopen van zelfgemaakte lekkernijen, kerstkaarten
maken, oliebollen bakken, muziekuitvoering, klusjes in
de buurt, etc.
Natuurlijk willen wij, als H. Kruis gemeenschap, deze
kinderen ook de kans geven hun zelfgemaakte spullen
te verkopen. We nodigen ze uit om op 16 december, na
de viering, bij ons achterin de kerk, hun waren aan ons
te verkopen.
Laten we deze kinderen steunen en het goede doel
waarvoor ze aan de slag zijn.
Neemt u dus vooral 16 december, een goed gevulde
portemonnee mee!
Alvast bedankt!
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