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Nieuwsbrief
VERPLAATSING EUCHARISTISCH CENTRUM

INLEIDING
Eind 2019 heeft het parochiebestuur het besluit genomen om het Eucharistisch centrum te verplaatsen
van de H. Kruiskerk naar een andere kerk in de parochie. Na overleg met de verschillende
geloofsgemeenschappen heeft het parochiebestuur dit voorjaar besloten dat de St. Martinuskerk het
nieuwe Eucharistisch centrum wordt. De eerste viering in het nieuwe Eucharistisch Centrum is op 29
november. Deze nieuwsbrief bevat in chronologische vorm een verzameling van alle nieuwsberichten
die de afgelopen maanden rondom de verplaatsing van het Eucharistisch centrum zijn gepubliceerd.

JUNI 2020 HET TRANSITIETEAM WORDT GEVORMD
Op donderdag 18 juni 2020 is het Transitieteam voor het eerst bijeen geweest.
Het transitieteam is gestart met de volgende personen:
Pastor Mauricio Meneses en Josephine van Pampus (pastoraal team)
Micheline Paffen (parochiebestuur)
Eke Schins en Saskia Meeuwessen (St. Martinus)
Irene Vries en Marcella Walraven (H. Kruis)
Arie van de Wiel (St. Ansfridus)
Giny Wierenga (St. Henricus)
Stefan van den Heuvel (St. Joseph)
Nol Hameleers en Hubert Fermina (Brandpunt)
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IEDEREEN DOET MEE
Eén ding dat we reeds vastgesteld hebben, is dat het Eucharistisch centrum niet de taak van één
geloofsgemeenschap is, maar van alle geloofsgemeenschappen samen. In elke geloofsgemeenschap
zijn er mensen met kennis, ervaring, tijd en energie, enthousiasme en goede ideeën die je bij elkaar
wilt brengen. De bedoeling is dat er ook vertegenwoordigers van de H. Geest en St. Franciscus
Xaverius geloofsgemeenschappen aansluiten (dit is inmiddels gebeurd in de persoon van Ria Sweers
en Marja Hoogendoorn van de SFX en Huub Hemels van de Heilige Geest). De samenstelling van het
Transitieteam kan aangepast worden als de omstandigheden daarom vragen.
DOEL
Het doel van het Transitieteam is het begeleiden van de verplaatsing van het Eucharistisch centrum
van de H. Kruiskerk naar de St. Martinuskerk op 29 november, het begin van het kerkelijk jaar, de
eerste zondag van de Advent. Vanaf die datum zal er op elke zondagmorgen in de St. Martinuskerk
Eucharistie gevierd worden. Enerzijds betekent dat het voorbereiden van de St. Martinus
geloofsgemeenschap op de taken van een Eucharistisch centrum voor de gehele parochie Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort maar ook borgen dat ze haar eigen identiteit en vieringen kan behouden.
Anderzijds zorgen dat de H. Kruis geloofsgemeenschap een nieuw liturgisch thuis vindt bij de
Martinus of één van de andere geloofsgemeenschappen en de verwachting is dat na de verplaatsing
van het Eucharistisch centrum de geloofsgemeenschap nog in de H. Kruiskerk terecht kan voor
bijeenkomsten en ontmoeting.
ROUWEN EN BOUWEN
De kernwoorden zijn ‘rouwen’ en ‘bouwen’. Wat het ‘rouwen’ betreft kunnen we leren van de
ervaringen van de H. Geest en St. Henricus geloofsgemeenschappen. Maar ook van de H. Kruis leren
wat het betekent als je je kerk ineens moet delen met mensen van buiten je eigen
geloofsgemeenschap. Wat het ‘bouwen’ aangaat kan de St. Martinus leren van de ervaringen van het
H. Kruis, wat het betekent om Eucharistisch centrum en worden en te zijn.

JULI 2020
Op donderdag 7 juli is het Transitieteam weer bijeen geweest. Er zijn drie onderwerpen besproken:
verplaatsing Eucharistisch centrum naar de St. Martinus, verkennen van een parochiebreed Liturgisch
Beraad (hierover later meer in deze nieuwsbrief), en de toekomst van de koren in de parochie OLV
van Amersfoort.
VIEREN IN DE SINT MARTINUS
We hebben geïnventariseerd wat er nodig is om vanaf de eerste zondag van de Advent (29 november)
in de St. Martinus Eucharistie te kunnen vieren voor de gehele parochie OLV van Amersfoort. Op
basis van een inventarisatie is een werkplan opgesteld, dat op woensdag 15 juli is ingebracht in de
vergadering van het parochiebestuur. Ondertussen hebben leden van het Transitieteam
bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligers, die een rol vervullen in de Eucharistie, met elkaar
kennis konden maken en kennis uitwisselen.
VERBINDEN EN SAMENWERKEN
Tijdens de eerder genoemde inventarisatie bleek dat er behoefte was aan een platform om zaken,
zowel over Eucharistievieringen als ook over alle andere vieringen die in onze parochie worden
aangeboden, te bespreken. Daartoe gaat een aantal leden van het Transitieteam (kwartiermakers)
aan de slag om te komen tot een parochiebreed Liturgisch Beraad (werktitel).
KOREN
Tenslotte is er gesproken over de toekomst van de koren. Welke muzikale ondersteuning is nodig
vanaf 29 november? Hoe kan die ondersteuning gerealiseerd worden? Hoe worden koorleden en
dirigenten daarbij begeleid? Het Transitieteam heeft het Pastoraal Team gevraagd om zo spoedig
mogelijk te komen met een visie op de toekomst van de koren.
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AUGUSTUS 2020
Op woensdag 19 augustus is het Transitieteam 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.
KENNISMAKING
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 WIJNGAARDBERAAD
Het verplaatsen van het Eucharistisch centrum roept ook vragen op over het vieren in de gehele
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Daarop is een nieuw groepje, het Wijngaardberaad
gestart. Vanuit het Pastoraal Team zijn hierbij aangesloten Mauricio Meneses en Josephine van
Pampus. Als kwartiermakers vanuit het Transitieteam zijn dat: v.l.n.r. Giny Wierenga van St. Henricus,
Arie van de Wiel van St. Ansfridus, en Marcella Walraven van H. Kruis. Nol Harmeleers van het
Brandpunt is ook aangesloten, maar staat niet op onderstaande foto.
Hoewel we ons bezighouden met liturgie en vieren hebben we er toch bewust voor gekozen om dit
overleg niet Liturgisch Beraad te noemen, omdat er op de verschillende locaties van parochie Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort al liturgische beraden actief zijn.
Waar wij ons mee bezighouden is het werken in de Wijngaard van de Heer, vandaar onze ‘werktitel’
WIJNGAARD beleidsraad. Maar wij staan open voor uw suggesties ten aanzien van een mooie naam
van dit overleg. We zijn al drie keer bijeen geweest. Daarbij hebben onder meer gesproken over wat
het doel en de focus van de “Wijngaard” beleidsraad zou moeten zijn.
DOEL
Het verbinden van mensen en groepen in OLVA die werkzaam zijn in vieringen van welke aard dan
ook.
FOCUS
Het Wijngaardberaad focust op de verbinding, zoekt naar mogelijkheden om mensen die eenzelfde
soort taak hebben bij elkaar te brengen, te stimuleren, te voeden etc. Kernwoorden zijn daarin:
inspiratie, diversiteit verkennen, kwaliteit waarborgen en verbeteren (in samenwerking met catechese),
werving en mogelijk nog meer. Wordt vervolgd!
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NA VERPLAATSING EUCHARISTISCH CENTRUM
Een belangrijk 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 van wat de
toekomst is van 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 Geest). Verder moet het Transitieteam nadenken over de bestemming van
liturgische voorwerpen, religieuze kunst, paramenten (liturgisch textiel) die deels ook afkomstig is van
de H. Geestkerk en de St. Henricuskerk.

WIST U DAT
het Transitieteam al vanaf 18 juni regelmatig bij elkaar komt om de verplaatsing van het
Eucharistisch centrum voor te bereiden
het Transitieteam bestaat uit vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen, pastoraal
team en parochiebestuur
we op 9 september in de kapel van de St. Martinuskerk moesten vergaderen
en dat we, tot grote schrik van Micheline en Mauricio, ook nog bezoek kregen van een vleermuis
er hard gewerkt wordt aan het in contact brengen van vrijwilligers van de verschillende
geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld de bijeenkomst van de Kruis en de Martinus op 12
augustus in de tuin van het Wandelhuys
de Martinus op 2 september een bijeenkomst voor hun vrijwilligers over de komst van het
Eucharistisch centrum heeft gehouden
misdienaren en acolieten van de Heilige Kruis binnenkort gaan assisteren in de Sint Martinus
het Transitieteam een toerustingsavond voor vrijwilligers heeft georganiseerd op 30 september,
waarbij rector Patrick Kuipers een inleiding zal geven over vieren en liturgie
er een voorstel is gekomen voor een kennismakingavond voor lectoren/lectrices van de parochie
OLVA
en er ook een vraag is gekomen voor een cursus liturgisch bloemschikken en deze vraag in het
Wijngaardberaad besproken zal worden
vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen op tournee gaan om zich gaan
voorstellen
het Kruisberaad en het Pastoraal Team nadenkt over de laatste Eucharistieviering in het weekend
van 21 en 22 november in de Heilig Kruiskerk als Eucharistisch centrum

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS
We zijn nog op zoek naar een coördinator voor de misdienaren en acolieten
Ook hebben we nog een vacature voor vrijwilligers voor het organiseren van de
kinderwoorddienst in het Eucharistisch centrum.
Veilig samen vieren is zeker in deze tijd uiterst belangrijk, daarom zijn we ook nog op zoek naar
extra BHV-ers voor in het Eucharistisch centrum. U kunt via OLVA de cursus volgen
Voor de opleiding van de misdienaars en acolieten heeft zich inmiddels een vrijwilliger gemeld.

TOT SLOT
Middels deze nieuwsbrief hebben we geprobeerd u op de hoogte te brengen van alle activiteiten die
rondom de transitie van het Eucharistisch centrum plaatsvinden. Als u vragen heeft dan kunt u altijd bij
ons terecht of bij de locatieraad en pastoraat groep van uw locatie. Graag tot ziens op één van de
OLVA locaties.
Het OLVA Transitieteam
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