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 1 maart – 09.30 uur
1e zondag van de Veertigdagentijd
Viering van de Eucharistie waaronder
Kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gemengd koor.
Celebrant: pastoor J. Skiba
Woensdag 4 maart – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor J. Skiba.
Vrijdag 6 maart in de Dagkapel
09.30 uur Woord- en communieviering
Voorganger diaken F. Sieraal
Zondag 8 maart – 10.00 uur
2e zondag van de Veertigdagentijd
Viering van de Eucharistie waaronder
Kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Gregoriaans Schola
Celebrant: pastor M. Meneses

Woensdag 11 maart – in de Dagkapel
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoor
Celebrant: pastoor J. Skiba
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
09-02-2020 Eigen geloofsgemeenschap
Bloemversiering
Stichting Leergeld Amersfoort
16-02-2020 Eigen geloofsgemeenschap
Onkosten verwarming
Hospice De Glind
23-02-2020 Voor het voortbestaan van de
carnavalsvieringen
Kruisspinsels

€ 243,11
€ 139,85
€ 177,70
€ 136,45
€ 437,37
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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.
Dank voor uw medeleven
In de afgelopen periode heeft u als parochiaan met ons
meegeleefd door uw betrokkenheid te tonen n.a.v. het
voorgenomen besluit om het Eucharistisch Centrum
van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te
verplaatsen. Dat waarderen wij zeer. Door uw aandacht
in de vorm van o.a. petitie, telefoon, brieven, mail,
bloemen, bezoek en gebed voelen wij ons gesteund.
Hartelijk dank daarvoor.
Namens het Kruisberaad van de Heilig Kruis
geloofsgemeenschap
Everard van de Hengel
Het belang van doorleren
In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je
toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat
kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar
ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat
vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk
inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle
kinderen naar de basisschool en de middelbare school.
Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen
basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een
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vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je
daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee
je een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie
zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar
school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een
vak te leren. Dat helpt echt! Sommige mensen in
Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100
per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een
opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20
en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf
zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen
leren!
Inzameling voor de Voedselbank Amersfoort
In dit jaar van de Eucharistie willen wij als Eucharistisch
Centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort extra getuigen van Jezus' liefde voor de
medemens in nood. Wij hebben als geloofsgemeenschap daarom besloten om tijdens de aankomende
vastentijd een inzameling te gaan houden voor de
voedselbank van Amersfoort. Deze inzamelingsactie zal
starten op Aswoensdag en eindigen met Pasen. Wij
zullen u als gelovigen per week vragen om een ander
product mee te nemen. Op de zondag zult u horen welk
product wij de week erop aan de Voedselbank willen
doneren. Wij hopen dat u massaal aansluit bij deze
actie.
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