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Geacht bestuur,
In antwoord op uw brief van 3 februari 2020 geven wij u hierbij onze input voor de keuze van het
nieuwe Eucharistisch Centrum. Omdat de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap al 8 jaar Eucharistisch
Centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is, delen wij met u onze ervaringen wat
het betekent om Eucharistisch Centrum te zijn. Vervolgens geven wij u onze visie op het
voorgenomen besluit om het Eucharistisch Centrum te verplaatsen. Tenslotte geven wij antwoord op
vragen die u heeft gesteld in de brief van 3 februari 2020.
Wat betekent het om Eucharistisch Centrum te zijn?
a. Koren
Het repertoire van de koren moet afgestemd zijn op het vieren van de Eucharistie.
Er zijn 3 koren nodig, liefst van verschillende snit, die het Eucharistisch Centrum als thuisbasis
hebben. Daarnaast zijn er incidenteel extra koren nodig vanuit een andere
geloofsgemeenschap.
Ook deskundigheid (zowel liturgisch als muzikaal) van organist/pianist en dirigent is
belangrijk. Met name de bijzondere vieringen vragen veel kennis.
De dirigent(e) moet ook in staat zijn om zijn/haar deskundigheid over te dragen op het koor.
Zonder deze pedagogische vaardigheid zal er weinig draagvlak zijn/komen binnen het koor.
b. Misdienaars
Idealiter zijn minimaal 18 misdienaars/acolieten beschikbaar om alle vieringen te kunnen
bezetten (gedurende het jaar). Dit vraagt om een continue aandacht voor werving en
opleiding van nieuwe misdienaren.
c. Ceremoniarius
Naast misdienaars en acolieten is er een ceremoniarius nodig en tijdens de drukke weken,
zoals de Goede Week, een assistent ceremoniarius.
De ceremoniarius heeft een grondige kennis van de verschillende type vieringen:
Eucharistische Aanbidding, Lauden, Eucharistie, Woord- en Communieviering en
Gebedsvieringen.
Bij bijzondere vieringen zorgt de ceremoniarius voor een goede voorbereiding van de
celebrant/voorganger en misdienaars.
Misdienaars en ceremoniarius(sen) moeten goed opgeleid worden; de pastoor zou dit
kunnen overdragen aan de ceremoniarius.
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d. Lectoren/lectrices
Onze ervaring leert dat 7 lectoren/lectrices een goed aantal is om alle vieringen te kunnen
bemensen; in de Goede Week worden lectoren/lectrices twee keer in deze week
ingeroosterd.
e. Kosters
Onze ervaring leert dat er 7-10 kosters nodig zijn om alle vieringen te kunnen ondersteunen.
In de Goede Week worden kosters twee keer ingeroosterd. Voor hoogfeesten en bijzondere
vieringen zijn twee kosters per viering nodig zijn. Kosters dienen ook doordeweeks
beschikbaar te zijn.
De gemiddelde inwerkperiode van een koster bedraagt een half jaar; zelfs als er een
gedetailleerd draaiboek is, duurt het een flinke tijd voordat een koster voldoende ervaring
heeft om helemaal zelfstandig te kunnen werken.
f. Collectanten
Er twee collectes gehouden: de eerste collecte is voor het Eucharistisch Centrum en de
tweede collecte is bestemd voor een goed doel of door het bisdom vastgesteld doel.
g. Kinderwoorddienst
Om jonge gezinnen vast te houden is het belangrijk om aandacht voor kinderen te hebben.
Elke zondag is er kinderwoorddienst. Mogelijk is er zelfs behoefte aan een crèche. Om elke
zondag een kinderwoorddienst aan te kunnen bieden zijn minimaal 4 personen nodig, om de
kinderwoorddienst vakkundig te kunnen verzorgen.
h. Knielgelegenheid
Tijdens de Eucharistie is het van belang dat er knielmogelijkheid is gedurende het
Eucharistisch Gebed, na de Communie en bij de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
tijdens het Lof. Daarom is het gepast dat er in een Eucharistisch Centrum knielbanken of
knielkussens (als er stoelen in de kerk staan) zijn.
i. Bloemengroep
De bloemschikkingen in een Eucharistisch Centrum moeten aansluiten bij het liturgisch jaar.
j. Ontvangen van de kerkbezoekers
In een Eucharistisch Centrum is het passend om kerkbezoekers welkom te heten, door
bijvoorbeeld het misboekje aan te bieden en een vraagbaak te zijn voor de gasten, die in de
Heilig Kruiskerk uit alle windstreken komen. Wij werken met 3 gastheren/vrouwen per
viering.
k. Koffie schenken na de zondagsviering
Voor ontmoeting en napraten over de viering bieden wij de kerkgangers een kopje
koffie/thee aan. Voor het verzorgen van de koffie na de viering zijn enkele mensen per
zondag nodig. (Ongeveer 1 op 40 gasten).
l. Inzet bij andere vieringen dan de zondagsviering.
Er zijn in het totaal ca. 225 vieringen per jaar. Naast de zondagse Eucharistieviering zijn er
ook kosters, misdienaars/acolieten, lectrice/lector) nodig voor doordeweekse
(Eucharistie)viering, zoals bij (hoog)feesten op doordeweekse dagen,
woensdagavondvieringen, 1e vrijdag van de maand, viering voor emeriti, lauden,
eucharistische aanbidding, rozenkransgebed. En voor het verzorgen van bijzondere vieringen:
Carnavalsmis, viering voor verstandelijk beperkten, Eerste Heilige Communie,
Vormselviering, seniorenvieringen, gastvieringen (Sri Lankanen, Vietnamezen), VNB-viering in
de Flint.
m. Actualiteit
De werkgroep liturgie (deze valt onder verantwoordelijke van de pastoraatsgroep) zorgt dat
ze op de hoogte is van het nieuws/actualiteit vanuit het aartsbisdom Utrecht en de Heilige
Stoel en informeert de ceremoniarius en koster hierover.
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n. Contacten met andere geloofsgemeenschappen
Het Eucharistisch Centrum onderhoudt contacten met andere geloofsgemeenschappen.
Bijvoorbeeld bij vieringen voor de gehele parochie, waarbij koren en
celebranten/voorgangers uit de gehele parochie betrokken zijn.
o. Open staan
Het Eucharistisch Centrum staat open voor (verstandelijk) beperkten en ouderen,
parochianen uit andere culturen en andere gebruiken. Naast een aantal orthodoxe
christenen zijn er ruim 20 nationaliteiten die zich thuis voelen in de huidig Eucharistisch
Centrum. Zo kan er gevraagd worden om oogst of kaarsen te zegenen. Het Eucharistisch
Centrum open staan voor koren en andere vrijwilligers uit gemeenschappen die gesloten zijn.
p. Ruimte bieden voor inventaris van gesloten kerken.
Als Eucharistisch Centrum is het passend om inventaris uit gesloten kerken een passende
plaats te geven. Zo heeft de H. Kruisgemeenschap tabernakel, kruiswegstaties, monstrans,
icoon uit zowel de Sint Henricuskerk als de Heilige Geestkerk een plek gegeven.
q. “Heilige grond”
Tot slot willen wij u wijzen op de brief van de aartsbisschop van Utrecht “Heilige grond” om
het verstaan en vieren van de Eucharistie en de betekenis van de kerkgebouwen te
verdiepen.

Welke eventuele negatieve gevolgen zou vestiging van het Eucharistisch Centrum hebben voor uw
geloofsgemeenschap?
De samenstelling van de lokale geloofsgemeenschap zal wijzigen. Van de oorspronkelijke
geloofsgemeenschap in de Heilig Kruiskerk is een flink deel verdwenen, mogelijk vanwege het
wegvallen van Woord en Communievieringen. Vele anderen zijn erbij gekomen, zodat we per
saldo flink meer mensen in de kerk hebben, die soms, geheel onverwachts, gebruiken uit hun eigen
traditie meenemen. Dit hoeft niet negatief te zijn, maar wel een aspect om rekening mee te houden.
Hoe staat uw geloofsgemeenschap tegenover het idee het centrum te huisvesten?
Wij zijn dat inmiddels gewend, ook al kunnen we nog steeds verbeteren.
Hoe ligt uw locatie geografisch ten opzichte van de andere Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
locaties?
De Heilig Kruiskerk ligt centraal ten opzicht van alle andere locaties en in het centrum van de stad.
Hoe ligt uw locatie geografisch ten opzichte van RK scholen en instellingen?
Op loopafstand zijn vijf RK basisscholen gevestigd en twee verzorgingshuizen (waarvan één RK) en
één RK verpleeghuis.
Hoe is de parkeergelegenheid op eigen terrein en in de omgeving?
Op loopafstand is er een groot parkeerterrein bij winkelcentrum Neptunusplein. Op eigen terrein zijn
er 6 parkeerplekken, waarvan 2 invaliden parkeerplekken. Op gewone zondagen zijn in de directe
nabijheid voldoende openbare plekken voor de kerkgangers. Bij de indeling van het kerkplein is de
aanrijroute van hulpdiensten optimaal verzekerd.
Hoe is de bereikbaarheid te voet, per fiets, auto en openbaar vervoer?
De bus stopt voor de deur. Er is voor een traumahelikopter een grasveld direct voor de kerk
beschikbaar.
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Hoe staat het met de onderhoudskosten van het kerkgebouw/de locatie?
Het onderhoud is ons inziens goed uitgevoerd. De verlichting is onlangs energiezuinig gemaakt en er
is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. De bestrating van het voorplein is onlangs geheel
vervangen. In 2015 hebben we het kunstwerk van Eugen Keller aan de achterwand van de kerk laten
restaureren. De restauratie is gefinancierd door de “adoptie” van de engelen en andere afbeeldingen
van het kunstwerk door de parochianen.
Verder verwijzen wij naar de financiële administratie van de parochie.
Overigens zullen bij een verplaatsing van het Eucharistisch Centrum naar een andere locatie de
kosten van de nieuwe locatie toenemen als gevolg van het intensieve gebruik horend bij een
Eucharistisch Centrum.
Welke faciliteiten zijn er (mogelijk) bij de locatie?
Er zijn vergaderzalen met verschillende capaciteit (maximaal 50; 15; 10; 6 personen).
We kunnen de kerk aanbieden als concertzaal.
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk behoort ook tot de mogelijkheden (mits
toegestaan bij een gemeentelijk monument).
Het is mogelijk om naast het Wandelhuys 10 parkeerplekken te creëren.
Hoe zijn de uitstraling en de praktische gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw en de locatie?
De Heilig Kruiskerk is een van de weinige moderne (naoorlogse) kerken, met een prachtige mozaïek
aan de voorgevel en een mooie lichtinval. Een kerk die aantrekkelijk is voor jonge mensen en met
een geweldige akoestiek. Als gevolg hiervan voelen de Heilig Kruiskerkgangers zich welkom in dit
gebouw. De inrichting draagt bij tot de juiste sfeer, waar het vanzelfsprekend is om de aandacht van
de aanwezigen op de eucharistie te richten.
De gemeente moderniseert de wijken rondom de locatie. Hierdoor zijn er gunstige perspectieven. Zo
zijn er vele nieuwe woningen in de directe omgeving van de H. Kruiskerk gebouwd zoals in de wijk
Kruiskamp, Koppel, Hoge Kwartier, Bachweg enz.
In de Heilig Kruiskerk is voldoende ruimte om de celebranten/voorgangers en koorleden een mooie
plek te geven. Het priesterkoor in de Heilig Kruiskerk is relatief groot en ook toegankelijk voor fysiek
beperkten en/of ouderen.
Wij zijn gaarne bereid één en ander nader toe te lichten tijdens het vervolgoverleg op 11 maart a.s.
Met vriendelijke groet,

Het Lokale Team van de
Heilig Kruisgeloofsgemeenschap

C.C. Pastoraalteam, Locatieraden en Pastoraatsgroepen

