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Belangrijke periode afgesloten..
Door het inleveren van de pastorie sleutels van de St. Henricus kerk, hebben
we een hele lange en bijzondere periode afgesloten. Truus van Houten en ik
hebben alles nog eens nagekeken en hebben meegenomen wat van ons was.
We riepen bij elkaar veel herinneringen op…
Met een apart gevoel liep ik naar huis… Dankbaar voor alles wat we voor en met
elkaar hebben beleefd en gedaan. Maar er waren ook dieptepunten en ook nu een
beetje pijn, om voorgoed dit alles achter me te laten… Maar, het is goed. Giny.

Kaarsen.
Ik weet niet wie er net als ik s ’avonds graag een kaars(je) brand.
Van een van onze vrienden, die binnenkort gaat sterven, heb ik er een heleboel
gekregen. Niet om te houden, maar om door te geven. Dus even bellen en je kunt er
wat uitzoeken. Allerlei maten en kleuren. ( 033-4611651)
Giny.

Zaterdag 24 april: Sam’s kledingactie
Op zaterdagochtend is er weer een mogelijkheid om kleding, die je
niet meer draagt of gewoon niet meer mooi vindt en waarvan je denkt
wat moet ik er mee? Dan kan je op deze ochtend bij de kerk je
kleding afleveren in een dichte vuilniszak en zal de kleding ten goede
komen van Sam's kledingactie.
Ken je mensen, die ook kleding over hebben, ze kunnen het brengen
bij de Emmaüskerk. Wanneer: Zaterdag 24 april. Hoe laat: vanaf
09.00 uur tot met 12.00 uur Meer informatie zie website van de kerk
of de folder/flyer die in de kerk ligt

Spreuk van de maand.
We worden niet bemind omdat we goed zijn.
We zijn goed omdat we bemind worden.
Ik geloof dat goedheid de basisconditie is
en slechtheid de afwijking.
Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.
(Desmond Tutu)

Herdenking bevrijding kamp Amersfoort 19 april.
Op 19 april 2021 is het 76 jaar geleden dat de leiding van Kamp Amersfoort
werd overgedragen aan het Rode Kruis, in de persoon van Loes van
Overeem.
Kamp Amersfoort was vanaf dat moment drie weken lang een bevrijde
enclave in bezet gebied. Op 7 mei 1945 vond de werkelijke bevrijding
plaats.
Kamp Amersfoort herdenkt maandag 19 april via een live videostream en
televisie uitzending bij RTV Utrecht de slachtoffers van Kamp Amersfoort
én de bevrijding van het kamp op 19 april 1945. Online en op TV kunt u
vanaf 14:00 uur afstemmen (voorprogramma). Om 14:15 uur start de
herdenking.
Op de website www.kampamersfoort.nl staat de link waarmee ingelogd kan
worden om de herdenking online mee te beleven. Omdat een fysieke
samenkomst niet kan, biedt kamp Amersfoort de mogelijkheid om uw
verbondenheid kenbaar maken. Dat kan op 2 manieren:
Door het insturen van een kaart met uw bericht; Met het op afstand leggen
van een roos;
Iedereen kan een roos op afstand leggen en we herdenken alle (ruim 45.000)
gevangenen die in Kamp Amersfoort hebben gezeten. Wilt u uw boodschap
wat persoonlijker maken?
Dat kan door een persoonlijke kaart met uw eigen tekst in te sturen. U kunt
zowel een roos als een kaart neer laten leggen bij ons monument. Of beiden.
Op de website van www.kampamersfoort.nl is te lezen hoe dit kan.
Vanaf 20 april kunt u het nieuwe ondergrondse museum bezoeken
(afhankelijk van de coronamaatregelen).
U kunt uw ticket vanaf half april via de website bestellen.

Overleden
Op 10 april is overleden pastor Wilhelmus Johannes (Wil Veldhuis)
Priester van het Aartsbisdom.
De uitvaartviering heeft afgelopen zaterdag, 17 april, in de Heilige Petrus en
Pauluskerk in Soest plaatsgevonden.

Vormelingen
Deze zondag ontvangen in de Sint Martinuskerk 9 meisjes en jongens het
Heilig Vormsel: Daan van Burgsteden, Alba Gironi, Luna van Rijn, Jara
Molenaar, Camilla Jansen, Melissa Rijsberman, Naya Bashy, D’shaniq
Martha en Lieve Gerritsen.

Zegen van de regenboog
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroom,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat misgaat
en waar je op stuk loopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je m et Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.
(Janneke Nijboer)

Oogsten en delen
Twee broers hadden samen één akker. Van de opbrengst kreeg ieder precies
de helft. In de oogsttijd werden de schoven geteld en verdeeld. ’s Avonds in
bed, dacht de oudste: "Het is niet eerlijk dat ik de helft krijg. Ik ben alleen.
Mijn broer heeft een vrouw en kinderen." Dus ging hij naar buiten en nam 3
schoven die hij op het gedeelte van zijn broer zette.
Maar ook de jongste broer kon niet slapen. Hij dacht: "Het is niet eerlijk als
ik de helft van de opbrengst neem. Mijn broer heeft extra nodig om voor
zijn oude dag te sparen. Hij is immers alleen." Daarom stond hij op en nam
drie schoven die hij op het land van zijn broer zette.
De volgende dag begrepen ze er niets van. En de nacht erna deden ze
precies hetzelfde. En toen ze de derde nacht de schoven weer aan het
verplaatsen waren, kwamen ze elkaar op de akker tegen.
Ze begrepen wat er gebeurd was. En de zon ging op.
Nel Walet-Kooij.

Roepingenzondag: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’
De R.-K. Kerk viert op zondag 25 april Roepingenzondag.
Dit jaar is het thema: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt
die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.
Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag ook dit jaar, net als in
2020, vooral online worden gevierd. Patrick Kuipers is rector van de
priesteropleiding het Ariënsinstituut en de Diocesane Roepingenraad. Hij
zegt: “De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om
te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te
zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven.
De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte
ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze
parochies en 4 geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot
plaatsen waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die
zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden.”Kort voor Pasen zijn
de materialen voor Roepingenzondag 2021 verspreid naar de parochies: een
poster en een gebedsprentje.
De leden van de gebedskring van het Aartsbisdom Utrecht ontvangen op
korte termijn – waarschijnlijk in de week vóór Roepingenzondag – enkele
gebedsprentjes en een speciale Roepingenzondag-editie van de Nieuwsbrief
van het Ariënsinstituut.
Dit jaar is ervoor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet
opnieuw te drukken, maar te wijzen op de editie van vorig jaar, waarin de
bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed
geschreven hebben.
Voor deze 58ste Wereldroepingendag haakt paus Franciscus in zijn
boodschap, getiteld ‘Heilige Jozef: de droom van een roeping’, aan bij het
door hemzelf uitgeroepen Jozefjaar.
De tekst is in diverse talen te lezen op de website van het Vaticaan. Zodra de
Nederlandse vertaling gereed is, zal deze worden gepubliceerd op
www.jekomtalsgeroepen.nl en www.roepingenzondag.nl.

