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Nieuwsbrief bij de viering van 28 maart 2021 

 

In deze nieuwbrief 

1. In de bijlage de viering van    
 28 maart 
2. Let op: De klok wordt een 
 uur vooruit gezet 
3. Viering streamen 
4. Palmtakjes 
5. Collecte op 28 maart 
6. Vieringen in de Goede Week  
 en Pasen 
7. Nieuwe website voor de 
 parochie 
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3. Viering 28 maart  

De viering van Woord en gebed wordt gestreamd en 
begint om 10.30 uur.  Meevieren is mogelijk via de 
site www.xaveriusamersfoort.nl.  op de startpagina 
met de datum van deze dag. Aansluitend op de 
viering is er de mogelijkheid om via zoom nog even 
na te praten.  

 
4. Palmtakjes 

Vanwege corona zijn er slechts 30 kerkgangers bij de viering aanwezig. Zij 
kunnen na de viering een palmtakje vanuit de kerk meenemen. 
Degenen die niet bij de viering in de kerk kunnen zijn, hebben de 
gelegenheid om een palmtakje op te halen in de Mariakapel. Deze is na de 
viering op zondag en alle werkdagen van 9.00-17.00 uur open. 
 

5. Collecte 28 maart 
De collecte is voor de eigen geloofsgemeenschap en een goede doel. In deze 
periode van corona zal 40% van de collecte bestemd zijn voor het pastoraat 
van de Franciscus Xaverius en 60% voor het goede doel van de zondag. 
Banknummer: NL98RABO0135117739 t.n.v. Parochie OLVA ten behoeve 
van Franciscus Xaverius. 
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6. Vieringen in de Goede Week en Pasen 

 

1 april 20.00 uur: Witte Donderdag 

 Vesperviering, waarin het Laatste avondmaal centraal staat. 
 
 Het thema van de viering is Brood en beker: een nieuw verbond. 
 Centraal in de viering staat het lied De klok stilgezet, afwisselend 

gezongen en gesproken met daarbij afbeeldingen van het Laatste 
avondmaal. 

 Alle aanwezigen verlaten de kerk in stilte. 
 
Voorgangers: Fred van Kan en Lex van de Haterd  
Er is geen nagesprek via zoom. 

 

2 april 15.00 uur: Goede Vrijdag 

 Viering waarin de Kruisweg centraal staat. 

 Rondom zes van de veertien staties worden teksten gesproken met 
afbeeldingen van de Kruisweg van Aad de Haas uit het kerkje in het 
Limburgse Wahlwiller.   

 

Voorgangers: Lex van de Haterd en Ruth van der Vliet  

 De viering van Goede Vrijdag is zonder kerkgangers omdat de viering 
is opgenomen. U kunt de viering zoals gewoonlijk volgen via de site. 

 Er is geen nagesprek via zoom. 

 

  

 

Tweede Collecte: Collecte:  Vasten Aktie “Werken aan je toekomst”. In 

Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare     

school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen   

basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er 

echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te 

leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. 

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren en volwassenen naar 

school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals 

kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op IBAN 

NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
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2 april 16.00 uur 2021 mini-uitvoering van Bach’s Matthäus Passion 

 

 De Mini-Matthäus is mee te beleven via de site van SFX: 
www.xaveriusamersfoort,nl  

 Zie ook: www.stadsdominee.nl 

 Elders op de homepage  van de SFX vind je informatie 

  

Zaterdag 3 april 19.00 uur: Aan de vooravond van Pasen 

 Viering van Woord en Gebed 

 Viering op stille zaterdag, een ingetogen dienst als voorbereiding op 
 Pasen. Bij het weggaan uit de kerk krijgen de kerkgangers een kaars 
 mee om die met Pasen aan te steken. 

 

Voorgangers: Huib Klamer en Giny Wierenga 

 Er is geen nagesprek via zoom 

  

Zondag 4 april 10.30 :  Pasen 

 Viering van Woord en Gebed 

 Rondom het verhaal van opstanding hebben we een bijzondere keuze 
 gemaakt door naast het bekende Paasverhaal te lezen uit het boek 
 Openbaring. In die Apokalyps van Johannes van Pathmos worden 
 ontzagwekkende visioenen gegeven van Gods schepping. In beelden 
 die er niet om liegen beschrijft Johannes van Pathmos hoe het de 
 wereld vergaat en sommige kerken gebruiken en misbruiken die 
 beelden dan ook om de pandemie van Covid-19 te duiden. Maar 
 midden in het boek openbaring staat hoofdstuk 7 als een adempauze: 
 mensen zijn verzameld rondom de troon van het lam. Daar raakt het 
 beeld het paasverhaal van de evangelist Johannes ten volle. 
 Als geloofsbelijdenis zingen we het gedicht van Gerard Reve: 
 ‘eigenlijk geloof ik niets … maar soms, wanneer ik denk dat Gij 
 waarachtig leeft, dan denk ik dat Gij liefde zijt .. en Gij mij zoekt zoals 
 ik U’. Daarin weerklinkt de zoektocht van Maria van Magdala naar wie 
 zij zo verschrikkelijk mist. 

 

Voorganger: Josephine van Pampus 

Er is een nagesprek via zoom 
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7. Nieuwe website voor de parochie. 

Op Palmzondag 28 maart gaat de nieuwe website van de parochie van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort online. Na zes jaar was de site aan 
vernieuwing toe. Met een frisse uitstraling en directere toegang tot de 
landingspagina's van de diverse geloofsgemeenschappen hopen we dat de 
site zal bijdragen aan goede communicatie binnen de parochie.  

 

8. Gedachte 
Door Phil Jacobs 

‘Nee kan niet, ik heb het te druk.’ 
Iedereen kan weleens druk ervaren. Dat 

het je zelf allemaal een beetje te veel 

wordt. In je werk, thuis of het combineren 

van deze twee zaken. Met al het andere 

wat er dan wellicht nog op je bord ligt 

moet je soms prioriteiten stellen. ‘Wel om 

jezelf denken,’ wordt jou dan behulpzaam toegeroepen. 

door Marieke Drent 

Het is dan aan jouzelf om te zien waar je het dichtst bij jezelf kunt blijven. 

Het is aan jou de taak om te zien welke lasten je niet zelf hoeft te dragen of 

wat wellicht kan wachten. Soms komen er zoveel dingen gelijktijdig dat je 

dit niet helemaal meer zelf kunt overzien. Dan is het fijn dat een ander jou 

daarin kan helpen. Voor iemand die graag zelf alles oplost is dit natuurlijk 

extra lastig. Je wilt iemand niet tot last zijn. Maar de druk op jouw 

schouders wordt alleen maar meer.  

Wat nu als de mensen om je heen, bij wie jij verlichting zoekt, allemaal 

aangeven dat het nu even niet uitkomt? Dat wanneer jij net al je moed bij 

elkaar geraapt hebt om een berichtje te sturen met de vraag: ‘zullen we 

even bijkletsen?’ of ‘heb je even tijd?’ de ander herhaaldelijk antwoordt: 

‘nee kan niet, ik heb het te druk.’ Misschien hebben zij nu ook wel even 

teveel aan hun hoofd, denk je dan. Ik zal ook niet verder tot last zijn. 
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Aan ieder die het ‘te druk’ heeft wil ik meegeven dat het niet verkeerd kan 

zijn dan juist bij elkaar aan te kloppen. Want ook in drukke tijden kunnen 

jullie van elkaar leren. Lasten bij elkaar wegnemen en elkaar sterken. En 

daarbij kun je ook altijd terecht bij Hem die altijd met je meeloopt. Sluit je 

ogen maar en zeg: ‘Ik kan het niet alleen wilt u mij helpen dragen?’ 

Jezus zei: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal 

u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van 

Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw 

zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Mattheüs 11,28-30 
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