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

Zaterdag 9 februari – in de Dagkapel
19.00 uur: Life Teenviering o.l.v. pastor M. Meneses
Zondag 10 februari – 09.30 uur
5e zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
13.45 uur: Skri Lankaanse viering
Woensdag 13 februari – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zondag 17 februari – 09.30 uur
6e Zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie met hoog op kinderen
w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van Oecumenische Cantorij
Oorsprong.
Voorganger: pastor M. Meneses

Woensdag 20 februari – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Zaterdag 23 februari – in de Dagkapel
19.00 uur: Eucharistische Aanbidding
Zondag 24 februari – 09.30 uur
7e zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst
Met medewerking van koor 2gether.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
Woensdag 27 februari – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor J. Skiba.

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

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

27-01-2019 Eigen geloofsgemeenschap
t.b.v. altaarbenodigdheden
Raad van Kerken
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€ 229,37
€ 168,71
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Film met Veerkracht: Tous
ensemble
Vrijdag 15 februari 2019
Met de film “Tous ensemble”
starten we weer met een serie
films rondom het jaarthema
Veerkracht.
Vijf goede vrienden op leeftijd,
vijf verschillende karakters.
Claude is een
vrouwenliefhebber. Het koppel
Annie en Jean zijn twee
tegengestelden; hij is een politiek activist, zij houdt van
het rijke conventionele leven. Dan is er nog de feministe
Jeanne en Albert is onbezorgd en vol levenslust. Zij zijn
vijf oude vrienden en hebben allen verschillende
problemen met het ouder worden. De een ervaart dat
zijn passie afneemt, de ander verbergt een ernstige
ziekte. Weer een ander merkt niets van het feit dat zijn
geheugen een loopje met hem neemt. De vijf hebben
een goede oplossing om gezamenlijk de problemen van
het ouder worden onder ogen te zien: samenwonen.
De film begint om 19.30u. Vanaf 19.00u is er koffie en
thee. Na de film is er gelegenheid tot napraten. Er wordt
geen entreegeld gevraagd; wel graag een bijdrage van
€ 3,- in verband met de onkosten.
Plaats: Pastorie Martinuskerk.
Opgave verplicht: bij Josephine van Pampus
jvanpampus@casema.nl of Edith Vos
edithvos@kpnmail.nl
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