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 februari – 09.30 uur
6e zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie waaronder
Kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.
Celebrant: pastor R. Vonhögen
Woensdag 19 februari – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor J. Skiba.
Zaterdag 22 februari - 19.00 uur
Eucharistische aanbidding.
Zondag 23 februari – 10.00 uur
Carnaval
Viering van de Eucharistie waaronder
Kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gemengd Koor.
Celebrant: pastor M. Meneses
13.00 uur Vietnamese viering

Woensdag 26 februari – in de Dagkapel
Aswoensdag
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor
Celebrant: pastor M. Meneses en diaken F. Sieraal
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
Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden
vermelden waarom u hem of haar opgeeft?

Misintenties
Het tarief voor een misintentie bedraagt € 15,00. 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.

Opbrengst collectes
01-02-2020 Eigen geloofsgemeenschap
02-02-2020 Eigen geloofsgemeenschap
Onkosten ontmoetingsruimte
Passantenverblijf

Kruisspinsels

€ 379,26
€ 240,05
€ 183,60
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Kopij voor Kruisspinsels
Het doel van Kruisspinsels is parochianen en
kerkbezoekers over vieringen en activiteiten in de H.
Kruiskerk te informeren. Voor activiteiten van de andere
geloofsgemeenschappen verwijzen wij u naar het
Mirakel of de website Katholiek Amersfoort. Heeft u
kopij voor Kruisspinsels dan kunt u dat mailen naar
kruisspinsels@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.
Graag in platte tekst (zonder opmaak). Kruisspinsels
kunt u ook vinden op de website Katholiek Amersfoort
onder H. Kruis geloofsgemeenschap.
Vooraankondiging Bedevaart (bus) naar Banneux
(België).
Op zondag 17 mei kunt u mee op bedevaart naar
Banneux. In maart volgt meer informatie.

Save the date
Datum:
Zondag 17 mei 2020
Verzamelen: 06.30 uur H. Kruiskerk Kerkplein
Liendertseweg 46
Vertrek:
06.45 uur
Terugkomst: 19.30 uur H. Kruiskerk
Kruisspinsels
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Kruisberaad stelt zich voor
Na de mededeling van het parochiebestuur op 10 en 15
december over het voorgenomen besluit dat het
eucharistisch centrum verplaatst wordt en de H.
Kruiskerk op termijn aan de eredienst onttrokken
hebben een aantal mensen de koppen bij elkaar
gestoken om zich op de nieuwe situatie te beraden. Op
17 december is het Kruisberaad voor het eerst bij
elkaar geweest. Het Kruisberaad bestaat uit
vertegenwoordigers van het lokale team, de
pastoraatsgroep, het liturgisch beraad en mensen die
eerder deelnamen aan de werkgroepen
gemeenschapsopbouw, liturgie en communicatie
(opgericht na een oproep van pastor Meneses in de
zomer van 2019). Deze werkgroepen zijn met de
oprichting van Kruisberaad ontbonden. Het Kruisberaad
houdt zich bezig met onderwerpen die verband houden
met de toekomst van het eucharistisch centrum, de H.
Kruiskerk en de H. Kruis geloofsgemeenschap, zoals
de petitie en de enquête. Afgevaardigden van het
Kruisberaad spreken namens de geloofsgemeenschap
van het H. Kruis met het parochiebestuur. Het lokale
team en de pastoraatsgroep blijven hun eigen
dagelijkse taken uitvoeren.
Heeft u vragen of iets te melden aan het Kruisberaad
dan kunt u een mailtje sturen naar
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.
Via Kruisspinsels en de website Katholiek Amersfoort
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het Kruisberaad
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Toekomst eucharistisch centrum
Op de informatiebijeenkomst van 28 januari heeft
Marga van Ede ruim 800 getekende petities
aangeboden, waarin de H. Kruisgeloofsgemeenschap
aan het parochiebestuur vraagt het voorgenomen
besluit op te schorten en te heroverwegen. Evenals op
zondag 15 december kregen parochianen van het H.
Kruis op 28 januari met de presentatie van het
parochiebestuur als onderbouwing van hun besluit
onvoldoende antwoord op hun vragen. Deze
presentatie kunt u bekijken op de website van katholiek
Amersfoort. Het Kruisberaad heeft een enquête onder
de kerkgangers van de H. Kruiskerk uitgezet om de
mening over het besluit en de toekomst van
eucharistisch centrum te polsen. Deze enquête kunt u
tot en met zondag 23 februari invullen.
Inmiddels het parochiebestuur heeft laten weten dat zij
onder de indruk waren van het grote aantal petities en
de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap van het
H. Kruis, maar dat zij nog steeds geen aanleiding zien
om van het ingeslagen pad af te wijken. Zij heeft een
oproep gedaan aan alle lokale teams en
pastoraatsgroepen van alle geloofsgemeenschappen
van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort om
hun visie te geven over de toekomst van het
eucharistisch centrum en hun rol daarin (deadline 18
februari). Uiteraard zal het Kruisberaad daar ook op
reageren. Op zondag 16 februari na de viering zullen
we in de parochiezaal van ’t Wandelhuys de laatste
hand leggen aan onze reactie. Op 25 februari vindt
hierover op de pastorie te Hoogland een
gespreksavond plaats. Leden van het Kruisberaad
zullen daar ook aan deelnemen.
Het Kruisberaad
Kruisspinsels
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Zondag 23 februari vindt er om
10 uur weer de traditionele
CARNAVALSMIS plaats in de
H. Kruiskerk aan de
Liendertseweg 46.
Het thema van deze viering luidt:
4 x11 jaar Grootstad St Joris, 44
jaar verbonden
Samenwerken is een van de
grondbeginselen van ons
bestaan. We spreken niet voor
niets van een “samenleving”.
Samenleven betekent dat we
niet in ons eentje iets tot stand
kunnen brengen, maar dat we er
altijd anderen bij nodig hebben.
Vandaag staan we stil bij een
samenwerkingsverband dat vier
keer elf jaar geleden is begonnen.
Er is een mijlpaal bereikt. Een markering op onze
levensweg, waarbij we even terug kijken naar hoe deze
samenwerking in die afgelopen jaren is geweest. Zoals
dat ook gebeurt als je over een weg kijkt, zie je alleen
de hoogtepunten. De dalen worden aan het oog
onttrokken door de heuvels die in die weg zitten. De
hoogtepunten geven voldoende aanleiding tot vreugde
van verbondenheid.
Vreugde om zaken die bereikt zijn, maar ook vreugde
om het feit dat we dat bereikt hebben in verbondenheid
met anderen, door samen te werken.
Daarbij is over en weer soms water bij de wijn gedaan.
Dat is ook een kenmerk van verbonden zijn en
Kruisspinsels
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samenwerken. Zijn de wederzijdse standpunten echter
samengevloeid tot een besluit, dan kan er goed
tegenaan worden gegaan om de uitvoering te
realiseren.
Na 44 jaar op deze wijze gewerkt te hebben, mag er
best feest gevierd worden. Maar dan wel met z’n allen.
En daarbij moeten we even de dalen in gedachten
nemen. Want zo’n feest komt pas goed tot zijn recht als
er ook ruimte wordt gegeven aan de dalen die pijn
hebben veroorzaakt. Pijn om het verlies van dierbaren
en vrienden. Pijn ook over momenten dat we niet
voldoende naar elkaar hebben geluisterd waardoor
verwijdering is ontstaan. Dat zijn ervaringen waarvan
we kunnen leren en een voornemen maken om het in
de toekomst anders te doen.
Want in verbondenheid samenwerken maakt een feest
zoals carnaval is af.
Werkgroep Carnavalsdienst Heilig Kruiskerk.

Inleveren Palmtakjes
In de weekenden vanaf
17 t/m 23 februari kunt u
uw palmtakjes inleveren.
Hiervoor staan een mand
klaar achter in de kerk.
De takjes worden
verbrand en met de as hiervan worden we op 26
februari, Aswoensdag, met het askruisje getekend.
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Parochiereis Armenië
in september; extra
informatiemiddag 25
februari
In de tweede week van
september organiseren
wij vanuit de parochie
een boeiende reis naar het oudste christelijke land van de
wereld: Armenië. De sporen van het eeuwenoude
christendom zijn nog overal aanwezig in kloosters en kerken,
in kunst en cultuur. Specifieke elementen zoals natuurlijk de
berg Ararat, de Khatchkars, de kunst en muziek, het eigen
alfabet en de indrukwekkende natuur maken Armenië tot een
bijzonder land. De bevolking is uitermate gastvrij en
veerkrachtig, en op de reis schuiven we diverse keren bij hen
voor een heerlijke lunch.
De reis naar Armenië is van 7 t/m 16 september 2020. Het
programma is samengesteld in overleg met reisorganisatie
Drietour, die ook zorg draagt voor de uitvoering van de reis.
De reisleiding is in handen van Edith Vos en Josephine van
Pampus. Kosten van de reis: € 1465,- bij 25 deelnemers.
Geïnteresseerd?
Dinsdagmiddag 25 februari van 16.00 – 17.15 uur
organiseren we nog een extra informatiemiddag over deze
reis. Op deze middag vertellen we kort over het programma,
geven praktische informatie en is er alle ruimte voor het
stellen van vragen. Wie weet is deze reis iets voor u of jou!
Plaats: de pastorie van de Martinuskerk in Hoogland,
Kerklaan 22
In verband met de voorbereiding is het handig om te weten
wie er komt. Graag opgeven bij Edith Vos, via het mailadres
edithvos@kpnmail.nl
Josephine van Pampus,
Edith Vos
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