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MET PASSIE OP WEG NAAR PASEN:
HET STABAT MATER
Zaterdag 13 maart 10.30- 12.30 uur in Xaveriuskerk of via Zoom Er zijn
weinig lijdensteksten die zo vaak op muziek zijn gezet als het Stabat Mater.
Behalve het beroemde Stabat Mater van Pergolesi zijn er nog ruim
tweehonderd andere composities op deze tekst. Het dertiende-eeuwse
gedicht beschrijft de pijn van een moeder die haar kind ziet lijden. Het wil
ons meenemen in dit meelijden en bedient zich daarbij van de beeldtaal van
de mystiek. Peter Nissen neemt ons mee langs toonzettingen van het gedicht
uit verschillende tijden en stijlen. Ook de tekst van het gedicht zelf krijgt
aandacht. Over de inleider: Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Nijmegen.
Voor beide activiteiten Info en opgave: secretariaatscc@gmail.com na
opgave ontvangt u een zoomlink. Bijdrage: E 5 op bankrekeningnummer
NL31 RABO 0357 4808 72 t.n.v. PMM Jacobs en/of CP Scholten

Bezoek.
Ik was bij Mieke Reuverkamp op bezoek. Onze koffie groep weet precies
over wie ik het heb. Sinds een paar weken woont Mieke nu aan de
Puntenburgerlaan 124. Heel verdrietig is ze over het plotseling overlijden
van haar man Rinus… Heel begrijpelijk natuurlijk. Ze heeft een mooi
appartement. Krijgt goede zorg en de kinderen hebben heel veel aandacht
voor haar. Ze vroeg mij, om iedereen te bedanken voor de vele kaartjes die
ze heeft ontvangen… Ze komt nog weinig buiten.. Het lopen gaat nog
moeilijk. Wel ziet ze uit naar ‘het koffiedrinken’, maar daarin is ze niet de
enige… Helaas zal dat nog wel een poosje duren vermoed ik…

Vesper in de Emmaüs kerk.
In de goede/ stille week voor Pasen is er iedere avond om 19.30 uur een
vesper. Kerkleden gaan er in voor. Zo ga ik ook een keertje meedoen en wel
op de woensdag. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd…

Jubileum Josephine Pampus
“Ik ben geen steunzool maar wel een soort schoenlepel “
Sinds 1 maart j.l. vervult Pastoraal werkster Josephine Pampus al 25 jaar
deze taak voor de katholieke kerk. In onze parochie doet zij dat al 12½ jaar
en in de nieuwe editie van het Mirakel hebben we kunnen lezen hoe zij in
onze parochie is begonnen en gegroeid. We hebben haar daarom eens
gevraagd voor een kort interview . Zo spraken we af bij de begraafplaats
Maranatha. Dit is het katholieke 4 gedeelte van de begraafplaats Rusthof.
“Ik heb even zitten denken, want ik heb zelf deze plek uitgekozen. Wat ik
van belang van mijn werk vindt, is bij mensen staan. Pastoraat is het meest
essentiële van mijn hele werk en dat betekent dat je heel veel geluk en met
heel veel leuke dingen te maken krijgt. Maar ook met verdriet te maken hebt
en dat komt tot uiting in een uitvaart. Hiermee kom je nergens zo dichtbij bij
mensen dan op dat scharniermoment van het leven. Maar pastoraat is ook
tijdelijk: ik ben soms een ‘schoenlepel’ om mensen weer in hun eigen
schoeisel te helpen, maar ik ben geen steunzool.
Met begrafenissen maak je meeste en gekste momenten mee!” “Ik vind deze
begraafplaats een hele mooie en symbolische plek, die ingeklemd is tussen
een stukje stilte en een tweetal snelwegen. Maar naar het gebouwtje dat er
staat, kijk ik wel met gemengde gevoelens. Ooit heeft de beheerder mij per
ongeluk opgesloten, terwijl ik me stond om te kleden na een begrafenis. Dan
merk je pas hoe verlaten deze begraafplaats is, want het duurde lang voordat
de beheerder mij op zijn laatste ronde zag bonken op de ramen, voordat ik
de deur in wilde slaan.”5 De 11e kerk Josephine had als startmoment de taak
om de Veenkerk als ‘11e kerk’ te ontwikkelen in Vathorst. Helaas is dat wat
anders geworden, omdat we inmiddels weten dat er een aantal gesloten zijn.
Maar als zij terugkijkt, dan vindt ze dat deze parochie zeer boeiend is en er
veel gebeurt. Er is ook heel veel knowhow. Maar voor haarzelf heeft zij zich
ingezet voor het opbouwwerk en dat was in de eerste 10 jaar. Maar vooral
zich inzetten voor de Oecumene, dat is voor de basis van al haar werk. “Je
kunt niet zonder een ander”, aldus Josephine.
Een tentviering tijdens het dorpsfeest Hoogland Langzaam naderen we het
eind van dit interview en we vragen haar naar een grote wens die zij graag
zou willen doen. We lazen in het artikel in het Mirakel dat zij een
tentviering wil doen. “Dit komt eigenlijk door Geurt Roffel . Samen met
hem zijn wij de twee oecumenische poten in het Brandpunt en daar ligt ook
mijn hart. Dat weet iedereen wel.
Vervolg op de volgende pagina

Op een moment kwam het dorpsfeest naar voren en we hadden het er samen
eens over. We zeiden tegen elkaar dat we daar eens een keer op een
zondagochtend, als de tent leeg zou zijn, een geweldige viering moesten
gaan maken. Dit zou in 2020 gebeuren en helaas gooide corona daar roet in.
Misschien gaat het in 2022 wel lukken.” Na afloop hebben we nog een klein
filmpje gemaakt op deze begraafplaats en dit kunt u zien op de site van
Katholiek Amersfoort samen met dit artikel. Ga naar:
https://www.youtube.com/watch?v=AD9c59fwX3E
Tot slot: Josephine nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum
en geniet ervan. Dank voor het interview! (uit “de Martinus berichten”)

Vanaf 6 maart weer kerkvieringen
met publiek in de Sint Ansfriduskerk
Wij zien verantwoorde mogelijkheden om met ingang van 6 maart a.s. de
vieringen te hervatten met publiek (ook die worden natuurlijk uitgezonden
via internet). Dat betekent dat we vanaf nu weer het beleid van het Bisdom
en Bestuur en pastoraal team van OLVvA volgen en maximaal 30
kerkgangers (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) zullen toelaten.
Kerkgangers dienen vooraf te reserveren via het online systeem op de
website van OLVvA of via e-mail of telefonisch bij het secretariaat Sint
Ansfridus.

Groene Kerk Amersfoort
Op zondag 14 maart slaan we alarm voor het klimaat, dit is een landelijke
actie gelijktijdig in vele steden, waaronder Amersfoort.
De actie wordt door veel organisaties georganiseerd en ondersteund, ook
door Groene Kerken Nederland. Zie voor meer informatie
www.klimaatmars2021.nl.
Reden om actief deze actie te ondersteunen is dat we graag als (groene)
kerken onze stem laten horen in het publieke debat, als het gaat om de
klimaatcrisis. Immers, behoud en herstel van de Schepping en opkomen
voor klimaatrechtvaardigheid, daartoe zijn juist de kerken geroepen.
Er zal op zondagmiddag 14 maart een kleine manifestatie in Amersfoort
zijn.
De actie zal verder vooral online en vanuit huis zijn, omdat grote
manifestaties buiten niet mogelijk zijn in tijden van loc down. Kerkleden
kunnen zich aanmelden op www.klimaatmars2021.nl en vanuit eigen huis
deelnemen aan het alarm om 15.00 uur (met bv. kookwekkers, of
muziekinstrumenten).

Senioren viering in de St.Martinus.
Op vrijdag19 Maart om 9.00 uur gaat Mauritio Menesses voor.
Van harte uitgenodigd.

Spreuk van de maand.
“Wie met modder gooit, raakt grond kwijt”.
(Okke jager.)

Blijf bij ons.
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van strenge, bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Avondgebed van Luther.

