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
Wilt u Kruisspinsels liever per mail ontvangen, stuur dan een mail naar
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl

Heilig Kruiskerk weer open voor Eucharistievieringen!
Kruisspinsels voor 30 augustus t/m 13 september
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De zondagse en dagelijkse lezingen kunt u vinden op
de website van onze zusterparochie H.H. Martha en
Maria op
https://marthamaria.nl/vieringen/dagelijke-lezing/.

In deze editie van Kruisspinsels vindt u de volgende onderwerpen:
1. Vieringen in de Heilig Kruiskerk (p. 3)
2. Eucharistievieren op anderhalve meter in de Heilig Kruiskerk (p. 6)
3. Nieuws vanuit het Transitieteam (p. 9)
4. Nieuws van het Kruisberaad (p. 11)
5. Teamweetjes (p. 13)
6. Misintenties Heilig Kruis geloofsgemeenschap (p. 14)
7. Overledenen (p. 14)
8. Collecte online (p. 14)
9. PCI H. Kruis (p. 15)
10. Bereikbaarheid Wandelhuys en secretariaat Heilig Kruis geloofsgemeenschap (p. 16)
11. Zieken?, Misintenties ( p. 16)
12. Misintenties opgeven (p. 16)
13. Bloemetje van verbondenheid (p. 17)
14. Kopij voor Kruisspinsels (p. 17)
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1. Vieringen in de Heilig Kruiskerk

Zondag 30 augustus – 09.00 uur
22e Zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Celebrant: pastoor J. Skiba

Woensdag 2 september
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Viering van de
Eucharistie
Celebrant: pastoor J. Skiba
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Vrijdag 4 september 09.30 uur
Gebedsviering
Voorganger: diaken F. Sieraal

Zondag 6 september – 09.00 uur
23e Zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Celebrant: pastoor J. Skiba

Woensdag 9 september
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Viering van de Eucharistie
Celebrant: pastoor J. Skiba

Zondag 13 september – 09.00 uur
24e Zondag door het jaar
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Celebrant: pastor R. Vonhögen

Woensdag 16 september
09.00 uur: Lauden.
19.00 uur: Gebedsviering
Voorgangers: diaken F. Sieraal
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Aanmelden voor de eucharistieviering:
Voor elke eucharistieviering dient u zich aan te melden:
•

Via de website Katholiek Amersfoort.

• Bij het secretariaat van de Heilig Kruiskerk (Wandelhuys). Het secretariaat is op
werkdagen bereikbaar tussen 9.30 -12.00 uur, telefonisch 033- 4721489 of
per email wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.

Wanneer kunt u komen vieren?
Indien u géén klachten heeft, niet benauwd bent of koorts hebt.

In en bij de kerk gelden de basisregels voor iedereen (RIVM):
➢ Heeft u klachten, bent u benauwd of heeft u koorts: blijf thuis!
Ook indien dit van toepassing is bij één van de huisgenoten.
➢ Was vaak uw handen.
➢ Schudt geen handen.
➢ Hoest en nies in je elleboog.
➢ Gebruik papieren zakdoekjes.

Opgeven van misintenties en aanvragen voor Bloemetje van Verbondenheid
Via het secretariaat, zie contactgegevens hierboven.
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2. Eucharistievieren op anderhalve meter in de Heilig Kruiskerk
Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat we vanaf woensdag 1 juli 2020 weer mogen
vieren in onze Heilig Kruiskerk. Let op: de viering op zondag begint om 09.00 uur in plaats
van 09.30 uur! En er gelden een aantal voorschriften.1
Aanmelden per internet
Om de 1,5 meter afstand in acht te nemen kunnen we maar met een beperkt aantal (100)
mensen vieren. Daarom wordt u gevraagd zich via de website KatholiekAmersfoort.nl aan
te melden. Als u geen toegang hebt tot internet kunt u contact opnemen met het
secretariaat. Als het maximum aantal bezoekers is bereikt wordt u op de lijst van de
volgende zondagsviering geplaatst. U krijgt hierover een bericht. Niet alle plaatsen worden
toegewezen aan de mensen die zich per internet hebben gemeld; er wordt een aantal
plaatsen gereserveerd voor mensen die geen toegang hebben tot internet of niet in staat
zijn telefonisch te reserveren (denk aan ouderen, buitenlanders die het Nederlands niet
machtig zijn).
Wanneer kunt u naar de kerk komen?
Als u geen gezondheidsklachten heeft zoals benoemd door het RIVM, niet benauwd bent
en/of geen koorts heeft. Bent u zelf, of één van uw huisgenoten, benauwd en heeft u zelf, of
één van uw huisgenoten, koorts: Blijf thuis!2
Bij binnenkomst in de Heilig Kruiskerk
Er wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand. Indien u zich niet heeft aangemeld en het
maximum aantal bezoekers is nog niet bereikt dan wordt u bij binnenkomst gevraagd uw
naam en telefoonnummer en/of emailadres op te geven. Dit is nodig voor het
contactonderzoek van de GGD bij een eventuele uitbraak van het COVD-19 virus. U
desinfecteert uw handen. Mondkapje is niet verplicht, maar het mag natuurlijk wel als u dat
liever wil. De gastheer/vrouw wijst u dan naar een plaats. Daar ligt een knielkussentje en
misboekje op de bank.
Blijf op uw plaats
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden vragen wij u de gehele viering op
uw plaats te blijven. Bij de communie-uitreiking komt de priester langs om u met een pincet
H. Hostie op de hand uit te reiken. Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan
een eigen ‘corporale’ meegebracht worden om H. Hostie op de hand te ontvangen en zo de
H. Hostie naar de mond te brengen. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone
witte zakdoek. U kunt geen hostie in een pyxus meenemen.

1

Voor het vieren gelden het protocol kerkelijk leven op anderhalve meter en de RIVM richtlijnen.

2

Conform RIVM Basisregels voor iedereen.
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Zuil om uw handen te desinfecteren
Bij de ingang van de kerk zult u onderstaande zuil aantreffen om uw handen te
desinfecteren.

Kinderwoorddienst
Bij de Eucharistieviering op zondag is er weer kinderwoorddienst. Terugkoppeling vanuit de
Kinderwoorddienst gebeurt tijdens de viering (en via Kruisspinsels). Wij hebben twee
handmicrofoons. De begeleider van de kinderwoorddienst blijft bij de Ontmoetingsruimte
staan.
Koor- en samenzang
Helaas is koorzang en samenzang op 1 juli nog niet mogelijk. Wij proberen ervoor te zorgen
dat er bij elke viering bijvoorbeeld een organist en/of cantor is, zodat er tijdens de
Eucharistieviering muzikale ondersteuning is. Maar u mag helaas niet meezingen.
Kaarsje opsteken
Indien u een kaarsje op wilt steken kan dat na afloop van de viering. Wij vragen u in de bank
te blijven tot overige kerkbezoekers de kerk hebben verlaten. De gastheren/dames zullen u
aanwijzingen geven wanneer dit kan.
Intentieboek
Op dit moment mag het intentieboek niet gebruikt worden. Maar u kunt altijd misintenties
bij het secretariaat opgeven. Hier zijn wel de gebruikelijke kosten aan verbonden (zie pag.
35). Ook zal er een mandje klaar staan waarin u de intenties kunt doen, die u vooraf thuis
heeft opgeschreven. Deze intenties zullen niet worden afgelezen tijdens de viering, maar wel
aan het eind van de viering bij het Maria altaar worden geplaatst.
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Collecte
U kunt u bijdrage overmaken via RKcollecte.nl of aan het eind van de viering in het mandje
bij de uitgang deponeren.

Koffie
Er kan nog geen koffie geschonken worden in de Ontmoetingsruimte of achterin de kerk. Bij
mooi weer zullen wij koffie voor op het kerkplein serveren

Tenslotte
Ook in en bij de kerk gelden de basisregels voor iedereen (RIVM):
➢ Heeft u klachten, bent u benauwd of heeft u koorts: blijf thuis!
Ook indien dit van toepassing is bij één van uw huisgenoten.
➢ Was vaak uw handen.
➢ Schudt geen handen.
➢ Hoest en nies in uw elleboog.
➢ Gebruik papieren zakdoekjes.
Overigens is er elke zondag een livestream van de viering vanuit de St. Josephkerk in
Hooglanderveen via RKEemland op Facebook.

8

3. Nieuws vanuit het Transitieteam
Op woensdag 19 augustus is het Transitieteam bestaande uit vertegenwoordigers van alle
geloofsgemeenschappen van parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA),
Pastoraal Team en Parochiebestuur weer bijeen geweest. Daar is de laatste hand gelegd
aan het werkplan Transitie Eucharistisch centrum; u kunt het concept werkplan bekijken
op de website Katholiek Amersfoort. Uitgangspunt is een Eucharistisch centrum (EC) voor
de gehele parochie (OLVA). De Eucharistieviering op zondagmorgen in de Sint
Martinuskerk is van en voor alle parochianen van OLVA. Belangrijke data: 22 november is
de laatste Eucharistieviering in EC H. Kruiskerk en 29 november is de eerste
Eucharistieviering in het nieuwe EC St. Martinuskerk.
Verplaatsing Eucharistisch centrum
Vooruitlopend op het werkplan Transitie Eucharistisch centrum zijn er een aantal
activiteiten opgestart. Op 12 augustus zijn vrijwilligers van H. Kruis en St. Martinus, die
een functie vervullen bij de Eucharistie viering, bij elkaar gekomen om met elkaar kennis
te maken en afspraken te maken over kennisoverdracht. Belangrijke actiepunten die naar
voren kwamen zijn: 1) vrijwilligers meenemen in wat het betekent om Eucharistie vieren,
2) misdienaars, acolieten en lei(d)sters voor de kinderwoorddienst werven en opleiden, 3)
duidelijkheid verschaffen wat de verplaatsing van het Eucharistisch centrum betekent
voor de koren en hun leden en 4) visie ontwikkelen over vieren binnen OLVA. Het
Transitieteam heeft de volgende afspraken gemaakt. 1) Er wordt voor alle vrijwilligers, die
een functie hebben in de Eucharistie viering, in september een inspiratie dag
georganiseerd om kennis te krijgen wat de betekenis is van de rituelen van de Eucharistie.
2) Een lid van het Transitieteam zal de werving en coördinatie van misdienaars en
acolieten op zich nemen. Voor de opleiding van de misdienaars en acolieten heeft zich
een vrijwilliger gemeld. Een aantal vrijwilligers is van start gegaan met kinderwoorddienst
en gezins- / familievieringen in het EC centrum en het werven van vrijwilligers. 3) Het
Transitieteam heeft aan zowel het Pastoraal Team als het Parochiebestuur gevraagd wat
er na de verplaatsing van het EC aan koren nodig is. 4) Verder is er al twee keer een
parochiebreed Liturgisch Beraad i.o. bijeen geweest om te kijken hoe vrijwilligers, die
betrokken zijn bij vieren binnen OLVA, met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.
Doel is elkaar inspireren, ruimte maken en houden voor verschillende vieringen
(diversiteit) , kwaliteit waarborgen en vrijwilligers werven. Dit parochiebreed Liturgisch
Beraad i.o. ondersteunt het EC en andere locaties, maar voert zelf niet uit.
Na verplaatsing Eucharistisch centrum
Een belangrijke aandachtspunt voor na het verplaatsen van het EC is de pastorale
nabijheid voor parochianen van de geloofsgemeenschap Heilig Kruis. Eén en ander hangt
ook af wat er gebeurt met de H. Kruiskerk. Wat gebeurt er met de woensdagavondviering
en de viering op de eerste vrijdag van de maand? De Pastoraatsgroep/werkgroep
gemeenschapsopbouw H. Kruis trekt samen op met Huub Hemels (Wijkherberg Heilige
9

Geest). Verder moet het Transitieteam nadenken over de bestemming van liturgische
voorwerpen, religieuze kunst,
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4. Nieuws vanuit het Kruisberaad
Op donderdag 20 augustus is het Kruisberaad weer bijeengeweest.
Verdiepingsavond voor vrijwilligers bij de Eucharistie
Irene heeft het Kruisberaad bijgepraat over wat er in het Transitieteam is besproken (zie
vorig artikel 4. Nieuws uit het Transitieteam). Aansluitend hebben we in het Kruisberaad
nagepraat over de kennismaking (12 augustus) van de vrijwilligers van de H. Kruis en de St.
Martinus die een rol vervullen in de Eucharistie. Hoewel de avond als geheel geslaagd mag
worden genoemd, zijn er ook een aantal aandachtspunten naar boven gekomen. Zo waren
enkele belangrijke werkgroepen zoals misdienaars en acolieten en koren/organisten en
kinderwoorddienst van de St. Martinus waren niet aanwezig. Er zijn in de St. Martinus wel
gezinsvieringen, maar er is geen kinderwoorddienstgroep. Verder leek er van de kant van St.
Martinus een zekere weerstand om dingen bij de Eucharistie anders en ‘volgens het boekje’
te moeten doen. Iets ‘moeten’ voelt voor niemand goed. Daarom willen wij vrijwilligers die
een functie vervullen bij de Eucharistie een verdiepingsavond aanbieden.

Pastor Mauricio heeft namens
het Transitieteam rector Patrick
Kuipers van het Ariëns Instituut
(priesteropleiding van het
Aartsbisdom, zie foto hiernaast)
uitgenodigd om vrijwilligers die
een rol vervullen bij de
Eucharistie een inleiding te geven
over de rituelen, gebruiken en
liturgische voorwerpen en
paramenten (textiel en gewaden)
van de Eucharistie.

Een aantal parochianen kent Patrick Kuipers toen hij vormheer was tijdens de vormselviering
in de H. Kruiskerk. Door zijn uitleg hopen we dat wat we in de Eucharistie doen en beleven
verrijkt zal worden en een diepere betekenis krijgt.
Deze inleiding is vanwege de omvang van de groep en de corona-regels in eerste instantie
bedoeld voor kosters, misdienaren, acolieten, lectoren, leid(st)ers kinderwoorddienst,
gezins-/familievieringen en bloemengroepen van de geloofsgemeenschappen waar
Eucharistie wordt gevierd. Zij zullen daarvoor persoonlijk worden uitgenodigd. Later zal een
dergelijke inleiding ook georganiseerd worden voor lekenvoorgangers en andere vrijwilligers
en parochianen van de alle geloofsgemeenschappen van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort.
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Laatste Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk vóór het verplaatsen van het
Eucharistisch centrum: Save the date!
In het weekend van 21 en 22 november 2020 zullen er twee Eucharistievieringen gehouden
worden om zoveel mogelijk parochianen van de geloofsgemeenschap H. Kruis en bezoekers
van de H. Kruiskerk in de gelegenheid te stellen om een tijdperk van H. Kruiskerk als
Eucharistisch centrum af te sluiten. Voorafgaand aan dit weekend willen we als Kruisberaad
tijdens de vieringen van 8 en 15 november (data onder voorbehoud) onze vrijwilligers in het
zonnetje zetten. Over het hoe en wat zullen wij u in de volgende Kruisspinsels informeren.

Informeren van parochianen en kerkbezoekers die geen toegang hebben tot internet of het
Nederlands niet machtig zijn
De leden van het Kruisberaad realiseren zich dat we met Kruisspinsels, Mirakel en de website
Katholiek Amersfoort lang niet alle parochianen en kerkbezoekers bereiken.
Om te voorkomen dat mensen op 29 november tevergeefs naar de H. Kruiskerk komen in de
verwachting daar Eucharistie te vieren zijn we een aantal acties gestart. Binnenkort zullen er
posters in het Nederlands en verschillende andere talen in de kerk opgehangen worden over
de verplaatsing van het Eucharistisch centrum op 29 november naar de St. Martinuskerk.
Daarnaast zullen we ook in het Nederlands en verschillende andere talen flyers
(mededelingenblaadjes) maken die mensen mee kunnen nemen voor parochianen en
andere kerkbezoekers die nu niet naar de kerk komen.
Daarnaast vragen wij ook uw medewerking om dit nieuws aan mensen door te geven
waarvan u vermoed dat wij ze niet via de gebruikelijke kanalen bereiken. Alles om te
voorkomen dat mensen op 29 november naar de H. Kruiskerk komen om te ontdekken dat
daar op zondag geen Eucharistie meer gevierd wordt.

Vieren in de H. Kruiskerk in coronatijd
Wij verheugen ons op de grote opkomst bij de zondagse Eucharistieviering. Zoals minister
Rutte en zijn collega’s ons hebben gevraagd moeten we wel volhouden met het in acht
nemen van de corona-maatregelen. Dus aanmelden als u Eucharistie wilt komen vieren,
handen ontsmetten, 1,5 afstand bewaren, niet onnodig door de kerk lopen. Als het weer het
toelaat zullen we na afloop van de mis koffie schenken. Verder ventileren we de kerk zo
goed mogelijk door ramen en deuren open te houden. Daardoor is nu frisser in de kerk dan
gebruikelijk en het is goed om daar bij uw kleding rekening mee te houden. Vestje of jasje
aan! Tot slot, zingen is nog steeds niet toegestaan! Hoe zeer we dat ook missen.
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5. Teamweetjes

Wist u dat…
…het team zich het hoofd breekt over een goede manier om Allerzielen te vieren?
…hetzelfde geldt voor Kerstmis?
…we druk zijn met het opstarten van het nieuwe seizoen?
…’achterstallige’ eerste communievieringen gevierd worden in september en november?
…het vormsel gepland is voor 24 januari in Amersfoort en voor 7 februari in de M&M parochie?
…pastor Mauricio wel twintig inhaaldoopjes heeft deze weken?
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6. Misintenties voor de Heilig Kruis geloofsgemeenschap
Nagedachtenis aan Margriet van Daatselaar – Veen.
Op zondag 30 augustus 2020 wordt Benjamin Matthias van de Braken in de St. Josephkerk
opgedragen aan de Heer.

_________________________________________________________________
7. Overleden
Geen opgave

_______________________________________________________________
8. Collecte online

Ook al kunnen we nu niet in onze kerken samenkomen, de vaste lasten lopen toch door.
Op de website rkcollecte.nl kunt u digitaal met iDeal uw collecte aan onze parochie geven.
Heel hartelijke dank voor uw gift!
Indien u aan de OLV van Amersfoort doneert, wordt u doorgestuurd naar een
betalingsscherm van de parochie van Martha en Maria. Uw donatie wordt echter
gemarkeerd als voor de parochie OLV van Amersfoort en correct overgemaakt.
Klik hier om te doneren
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9. PCI Heilig Kruis
De Parochiële Caritas Instelling, werkgroep
Heilig Kruis, wil zich inzetten en meer om te
zien naar de kwetsbare / eenzame oudere
uit de parochie het H. Kruis en omgeving.
Zeker nu door de maatregelen i.v.m. de
coronacrisis de mogelijkheid voor sociale
contacten en hulp ingeperkt zijn.
Wat kan de PCI voor uw doen? Hulp bij
boodschappen, een gesprekje via de
telefoon, het bezorgen van een gratis soep /
maaltijd.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken neem dan contact op met de PCI werkgroep Heilig
Kruis. De PCI werkgroep Heilig Kruis is per telefoon bereikbaar onder nummer 06 14102021.
Dit nummer is dagelijks bereikbaar.
Mailen kan ook via het e-mailadres van het lokale team Kruiskerk1958@gmail.com. Uw
bericht wordt dan doorgegeven aan de PCI werkgroep Heilig Kruis.
Met vriendelijke groet,
Namens de PCI werkgroep Heilig Kruis
Giorgio Reggi
Klaartje Hadida
Desiree Vriens
Marga van Ede
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10.Bereikbaarheid Wandelhuys en secretariaat Heilig Kruis
geloofsgemeenschap

Het secretariaat van de Heilig Kruiskerk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 9.30 en 12.00 uur via telefoonnummer 033 – 472 1489. Ook kunt u een e-mail sturen
naar het u bekende mailadres wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.

11.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 09.30 – 12.00 uur bereikbaar, tel. 0334721489
Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar
opgeeft?
__________________________________________________________________________

12.Misintenties opgeven

Het tarief voor een misintentie bedraagt € 15,00. Wilt u dit bedrag per bank overmaken 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.
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13.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?

14.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.
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