
Het Manteltje 
No 01, 2021, 47e jaargang. 

wo. 6 jan. t/m wo. 27 jan. 

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl 

Bankrekening nummer 

Geloofsgemeenschap St. Henricus: 

NL84INGB0003002792. 
 

Bericht van het parochiebestuur. 
Beste Voorzitter van de locatieraden, pastoraatsgroepen en contactpersoon 

van het Brandpunt, Hierbij informeer ik jullie over een nieuwe ontwikkeling 

binnen onze parochie. 

Pastor Roderick heeft aangegeven zich met ingang van het nieuwe jaar 

volledig te willen richten op zijn werk als mediapriester. Hij kan zich dan 

volledig wijden aan televisieprogramma’s, social- mediaoptredens en de 

internationale , internationale internet-vieringen, waarin hij voorgaat. Dit 

betekent dat hij vanaf 1 januari niet meer formeel verbonden is aan de 

parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, waar hij als assistent bij 

kerkelijke vieringen het pastoraal team ondersteunde. 

In de afgelopen jaren heeft Roderick zich door zijn mediaoptredens 

ontwikkeld tot een van de bekendste Rooms-Katholieke priesters in 

Nederland. De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort was hiervoor 

een logische uitvalsbasis. 

Jarenlang opereerde het Omroeppastoraat van de KRO vanuit 

de St. Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. De parochie heeft dus een 

rijk mediaverleden. Pastor Roderick en de parochie zijn in overleg over 

praktische zaken zoals het gebruik van de St. Josephkerk en - pastorie voor 

zijn mediawerk. Het bestuur bedankt pastor Roderick voor zijn inzet voor 

onze parochie en wenst hem veel succes met zijn werk als mediapriester. 

Het bericht over het vertrek van Roderick staat inmiddels op de website. 

Ik wens jullie een Gezegend 2021. Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, Renée Hoes, 

secretaris parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
 

Nieuwjaar wensen. 
U heeft vast al de nodige wensen ontvangen. Wensen van geluk, vrede en vooral 

gezondheid. Met allerlei prachtige afbeeldingen op de kaarten. 

Frans Snijder (hij verzorgt de lay-out van dit Manteltje al jaren) en ik ( lever de 

teksten aan) wensen u ook een hoopvol en vooral een gezond 2021 toe. 

Giny 
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Overleden. 
Op 30 december is de Heer Peter van Koelen op 89 jarige leeftijd plotseling 

overleden. 

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 8 januari in de H. Kruis kerk. 

Aansluitend vindt de crematie plaats. Zijn vrouw Alie was jarenlang een 

actief lid van de bloemengroep in de St. Henricus kerk. 

Adres familie Van Koelen: Drentsestraat 108, 3812 EH Amersfoort. 
 

Gevallen. 
Mevrouw Mieke Reuverkamp is buiten gevallen en heeft daarbij haar knie 

gebroken. Deze moet op natuurlijke wijze weer aangroeien. 

Voor de revalidatie verblijft ze op de revalidatie afdeling in het Meander. 

Dat kan maanden duren. Mieke was een trouwe bezoekster bij de koffie op 

woensdagmorgen. Adres: mevrouw. Mieke Reuverkamp, Meander 

ziekenhuis, Afdeling C6, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

Thuis adres: Noordewierweg 2D. Amersfoort. 
 

Paus Franciscus in boodschap Wereldvrededag: 
‘We zitten in hetzelfde schuitje en dit is het kompas’ Om na het hectische 

jaar 2020 het schip van de mensheid in rustiger vaarwater te krijgen stelt 

paus Franciscus de katholieke sociale leer voor als “kompas” en menselijke 

waardigheid als “roer”. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de 54e 

Wereldvrededag op 1 januari 2021. De tekst werd half december door het 

Vaticaan gepubliceerd. In zijn boodschap roept paus Franciscus de 

internationale gemeenschap en ieder individu op om een “cultuur van zorg” 

te bevorderen. Dit is ook het thema van de boodschap. Hij reikt de 

beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als “kompas” op weg naar 

vrede. De boodschap is gericht tot staatshoofden en regeringsleiders, leiders 

van internationale organisaties en godsdiensten en aan alle “mannen en 

vrouwen van goede wil”. Paus Franciscus wijst erop hoezeer de 

coronapandemie de toch al bestaande en vaak onderling verbonden crises 

van het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. Tot groot 

verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een extra dringend beroep om 

vaccins voor iedereen toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken 

voor de armen en meest kwetsbaren. Lees het hele bericht: 

https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-in-boodschap-wereldvrededag-we-

zitten-inhetzelfde-schuitje-en-dit-is-het-kompas/#more-10676 Direct naar de 

hele boodschap van de Paus: 

https://www.rkkerk.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Boodschap-paus-

Franciscus-Wereldvrededag-2021- werkvertaling.pdf 

https://www.rkkerk.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldvrededag-2021-%20werkvertaling.pdf
https://www.rkkerk.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Boodschap-paus-Franciscus-Wereldvrededag-2021-%20werkvertaling.pdf


Bericht van de St. Martinus te Hoogland. 
In overleg met de leden van Locatieraad, Pastoraatsgroep en werkgroep 

Coronamaatregelen hebben wij een moeilijk, maar wel overwogen besluit 

genomen om in ieder geval gedurende de lockdown periode tot en met 19 

januari alleen online kerkvieringen zonder kerkgangers te houden. 

In de besluitvorming is ook de taak van de Sint Martinus als Eucharistisch 

Centrum uitvoerig besproken en meegenomen. 

Toch hebben wij geconcludeerd dat vieringen met kerkgangers in deze 

periode, waarin de kans op besmetting nog steeds heel groot is, niet meer 

verantwoord door ons georganiseerd kunnen worden. Dit ondanks de goed 

geïnstrueerde vrijwilligers. Hiervan heeft een aantal duidelijk aangegeven 

een onveilig gevoel te hebben bij de inzet rondom een viering, zoals wij 

deze in de afgelopen periode hebben georganiseerd. Wij hopen door de 

verminderde contacten ook een steentje bij te dragen aan het terugdringen 

van het zorgelijk aantal besmettingen, de fors toegenomen ziekenhuis-

opnames en het borgen van de reguliere zorg. Daarom vinden wij het 

belangrijk dat ook bij de vieringen zo min mogelijk faciliterende 

vrijwilligers aanwezig zijn. Wij zullen nogmaals een nadrukkelijk verzoek 

richting koren doen om met zo minimaal aantal koorzangers (max. 4 

zangers), maar liefst met één cantor de viering muzikaal te verzorgen. Wij 

vinden ook dat het aantal acolieten en/of misdienaars tot één teruggebracht 

kan worden. Gelukkig heeft de Sint Martinus nu ook de mogelijkheid om 

online vieringen te houden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze 

online vieringen zo goed mogelijk te verzorgen. 

Uitvaartvieringen, waarvan de organisatie bij de begrafenisondernemer ligt, 

gaan door met in achtneming van de maatregelen van het Bisdom. 

Met dit besluit, om uitsluitend online-vieringen zonder kerkgangers te 

houden in de Sint Martinus, gaan wij verder dan het advies van het Bisdom; 

dat doet pijn en valt ons zwaar. Wij vertrouwen erop dat u onze keuze om 

niet meer samen te komen zult begrijpen. Wij troosten ons met de gedachte 

dat God er is, ook als wij niet samenkomen.  

Met vriendelijke groet, namens Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Martinus, 

Werkgroep Coronamaatregelen Han van Schagen Voorzitter 
 

Spreuk van de maand: 
Alles wat ons in anderen interesseert, 

kan ons iets doen begrijpen over onszelf. 
Carl Gustav Jung. 

 

 



H.Kruis kerk. 
In de H.Kruis zijn er tijdens de lockdown periode, tot 19 januari 2021 géén 

vieringen op zondag.. De motivatie is dezelfde als omschreven in het bericht 

van de St. Martinus. Helaas zijn in de H.Kruis geen online-vieringen. 

De Eucharistie viering op woensdagavond gaat wel door. Deze is om 19.00 

uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Bij de SFX heeft de zandraad besloten om ook tot 19 januari geen bezoekers 

te ontvangen bij de vieringen op zondag. 

Wel kunnen we via streaming de vieringen mee vieren. 
 

 
Tekst bij het begin van het nieuwe jaar. 
 

Steek een kaars aan in het duister, 
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten 
streel maar zacht wat is verhard. 
 

Steek een kaars aan in het duister 
en zaai vrede waar je gaat. 
Strek je armen uit en luister 
naar de mens die naast je staat. 
 

Steek een kaars aan in het duister 
eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterst 
laat waar jij bent liefde zijn. 

Hein Stufkens. 

 
 
 

Koffie drinken/Vieringen in de Puntenburg. 
Het blijft al maanden hetzelfde liedje. Toch doen we het maar niet. 
Misschien biedt dit jaar ons meer kansen. 
Hopelijk blijven we allemaal gezond. 
Stelt u een bezoek of een telefoontje op prijs, laat het ons gerust 
weten. Contactpersoon van Zorg om mensen groep zijn: 
Katja van Rooij: 033-4330068 of Giny Wierenga: 033-4611651 
 


