Informatie die is gedeeld op zondag 5 jan in de H. Kruis kerk.
Op zondag 15 december kreeg de Heilig Kruisgemeenschap, via pastor
Skiba, het voorgenomen besluit te horen dat het bestuur van de parochie
Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort ( OLVvA) had genomen.
Dit voorgenomen besluit had het bestuur gebaseerd op een aantal
criteria en de conclusie was dat het bestuur het eucharistisch centrum wil
gaan verplaatsen en op den duur de H. Kruis kerk wil gaan sluiten.
Voor de meeste kerkgangers was dit een enorme schok.
Zondag 22 december was het bestuur na de H. Mis van 9.30 om
aanwezig om vragen van de parochianen te verhelderen.
Naar aanleiding van het bericht dat de Heilig Kruiskerk van het bestuur
van OLVA hadden ontvangen is er door het lokale team een petitie op
gesteld met als doel het voorgenomen besluit op te schorten of zelfs te
cancelen.
Deze petitie is gedurende de afgelopen weken uitgedeeld in de kerk en
rond gebracht in de buurt.
Er zijn momenteel 653 mensen (dd 05-01-2020) die hun handtekening
onder deze petitie hebben gezet.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest de petitie te tekenen en
u bent het met de inhoud eens dan kunt u dat alsnog doen.
De formulieren liggen achter in de kerk van de H. Kruiskerk of ze zijn
verkrijgbaar via de secretariaten van de andere
geloofsgemeenschappen, site van de katholiekamersfoort.nl/petitie
Zondag 12 januari a.s. zullen de getekende petities, tijdens de
nieuwjaarsreceptie, aan het bestuur van OLVA worden overhandigd door
een afgevaardigde van het lokale team van de H. Kruisgemeenschap.
……
Op dinsdag 28 januari om 20.00 uur vindt in de H. Kruiskerk een
bijeenkomst plaats waar het bestuur van OLVA meer verheldering zal
geven over de gehanteerde criteria die ten grondslag hebben gelegen
aan het voorgenomen besluit om het eucharistisch centrum te
verplaatsen.
Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd en u wordt in de gelegenheid
gesteld verhelderingsvragen te stellen aan het bestuur van OLVA.
Wij hopen dan ook dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.
Binnenkort zullen de parochianen van de H. Kruisgemeenschap een
enquête ontvangen .

Het is van groot belang dat deze door zoveel mogelijk kerkgangers wordt
ingevuld zodat het lokale team van de H. Kruisgemeenschap een helder
beeld krijgt hoe parochianen over bepaalde items denken
De uitslag zullen we te zijner tijd met u delen
Alvast dank voor het invullen
Ter overdenking: “Standhouden” uit het boek, Levens kunst van Anseim
Grun
Uit een crisis moet kracht ontstaan. Wat is kracht?
Het oud Germaanse woord ”kraft” betekent eigenlijk ”behendigheid,
vaardigheid, kunst, handwerk”
Het hoort bij een Indo-Germaanse woordgroep “kracht” was de
voorstelling bepalend van het spannen van je spieren, Uit een crisis kan
een nieuwe behendigheid ontstaan. Ik kan leren met mij leven op een
nieuwe manier om te gaan. Het gaat erom de kunst van het leven te
leren. Maar daardoor is het noodzakelijk dat ik mijn spieren span, niet
alleen mijn lichamelijke spieren, maar ook de krachten van mijn ziel.
Anders zou de cisis mij ook in het verderf kunnen storten, met een
dodelijke afloop.
Ik kan de crisis weliswaar niet op eigen kracht te boven komen. Maar ik
moet ook zelf iets doen opdat er kracht ontstaat uit de crisis. Ik moet
dwars door de crisis heen gaan Ik moet standhouden en niet vluchten.
En soms moet ik ook vechten om niet in de crisis ten onder te gaan.
Ik wens u allen namens het lokale team een zalig nieuwjaar
En nodig u uit elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie /thee en
een drankje.

