
Opening. 

Beste mensen, zowel hier in de kerk, als via de nieuwe livestream als via de kerkradio, 

Vanaf vandaag is de Sint Martinuskerk het Eucharistisch Centrum van onze parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort. 

Een bijzondere dag, zeker in deze tijd van corona, waarin vreugde en verdriet naast elkaar bestaan. Ik 

wil hierbij allereerst nogmaals richting de vrijwilligers en parochianen van de Heilig Kruiskerk 

benadrukken dat zij het altijd goed hebben gedaan, dat er hard gewerkt is aan de opbouw van het 

Eucharistisch Centrum in de Heilig Kruiskerk. Daar wil ik ze voor bedanken. Namens het bestuur en 

het pastoraal team en namens alle andere geloofsgemeenschappen en parochianen.  

Maar vanaf vandaag gaan we naar een nieuwe fase in de geschiedenis van onze parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort. Vandaag is een dag dat we even, ieder met eigen gedachten hierover, even 

stil staan bij dit moment. 

Er is hard gewerkt door het transitieteam: mensen vanuit de gehele parochie, met accent hierbij op 

parochianen vanuit de Heilig Kruiskerk en de Sint Martinuskerk zijn meermaals met elkaar in gesprek 

gegaan hoe we de transitie van het Eucharistisch Centrum het beste zouden kunnen vormgeven. Er is 

een plan gemaakt, activiteiten zijn in beeld gebracht, de misdienaars zijn met elkaar in gesprek 

gegaan, de lectoren komen bij elkaar en zo gaan we stap voor stap in gezamenlijkheid verder.  

De transitie is nog lang niet voorbij. De komende maanden blijven we elkaar herontdekken en blijven 

we leren van elkaar. 

Vandaag is de eerste dag dat de Sint Martinuskerk het Eucharistisch Centrum is.  

Als bestuur hopen wij dat hierbij een nieuwe stap gezet is naar een toekomstbestendige parochie 

waarin parochianen blijvend hun weg vinden naar hetgeen hen ten diepste beweegt. Wij hopen 

tevens dat de Sint Martinuskerk als Eucharistisch Centrum een Thuis zal worden voor alle 

parochianen van onze parochie. 

Ik wens het Transitieteam heel veel succes met de voltooiing van de transitie en de St. Martinuskerk 

een goede toekomst als Eucharistisch Centrum van onze parochie. 

 

Voor nu wens ik u allen een goede viering toe. 


