KRUIS - SPINSELS
Mededelingenblad Heilig Kruis
geloofsgemeenschap van de Parochie
O.L. Vrouw van Amersfoort
Liendertseweg 48
3814 PL Amersfoort
T 033 472 14 89
www.katholiekamersfoort.nl
Wilt u Kruisspinsels liever per mail ontvangen, stuur dan een mail naar
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl

Pinksteren 2021
Kruisspinsels van 15 t/m 30 mei
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De zondagse en dagelijkse lezingen kunt u vinden op
de website van onze zusterparochie H.H. Martha en
Maria op
https://marthamaria.nl/vieringen/dagelijke-lezing/.

In deze editie van Kruisspinsels vindt u de volgende onderwerpen:
1. Pinksteren: noveen om de komst van de Heilige Geest (p. 3)
2. Verhuur van het Wandelhuys aan de SKA; secretariaat beperkt bereikbaar(p. 5)
3. Weekendvieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (p. 6)
4. Doordeweekse vieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (p. 7)
5. Reserveren voor de vieringen (p. 8)
6. Vervoer naar een viering (p. 8)
7. Kaarsje opsteken en stil gebed in de Heilig Kruiskerk (p. 9)
8. Mariavieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (p. 10)
9. Oproep tot gebed tot overwinning van de coronapandemie (p. 11)
10. Bezorging Mirakels (p. 12)
11. Parochiemededelingen (p. 12)
12. PCI Heilig Kruis (p. 13)
13. Zieken? (p. 14)
14. Misintenties opgeven (p. 14)
15. Bloemetje van verbondenheid (p. 15)
16. Kopij voor Kruisspinsels (p. 15)
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Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van
de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse
pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die
begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om
de Paastijd en Pinksteren te vieren. Ook al is in 2021 nog steeds alles anders
door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u
gedurende deze periode bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor
moet doen. Thuis meevieren kan ook, via de livestream van uw parochie, of
via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. U vindt op deze site handige links en
downloads die u helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te
kunnen vieren. Vier Pinksteren!
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1. Pinksteren: noveen om de komst van de Heilige Geest
De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen uit om vanaf Hemelvaart met het woord
van God op weg te gaan naar Pinksteren (zondag 23 mei). Zij doen dit door het aanbieden
van een noveen waarin aan de hand van de Schriftlezingen van de dag gebeden wordt om
de komst van de Heilige Geest.
Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige
Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’
betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. Door
de coronamaatregelen zal mogelijk nog niet iedereen die dat wil de Pinkstervieringen fysiek
kunnen bijwonen. Het huidige protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft in ieder
geval tot en met Pinksteren ongewijzigd gelden.
De bisschoppen hopen dat gelovigen die ter voorbereiding op Pinksteren samen of alleen de
noveen bidden, mogen ervaren dat de Heilige Geest ons leven geeft en ons bestaan
vernieuwt. De tekst van de noveen, afkomstig van de Katholieke Bijbelstichting, is te vinden
op . Die site bevat verder onder meer verschillende handige links en downloads die helpen
om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te kunnen vieren.
‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Een noveen is een gebed, of
eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden.
Meer lezen over de pinksternoveen? Kijk dan op katholiekleven.nl.
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2. Verhuur van het Wandelhuys aan SKA; secretariaat beperkt bereikbaar.
Het zat er al aan te komen, maar nu is het
is dan zover. De SKA (Stichting
Kinderopvang Amersfoort) begint op
korte termijn met de verbouwing in het
Wandelhuys. De huur van het
Wandelhuys is ingegaan en de SKA geeft
ons de ruimte tot vrijdag 28 mei om het
Wandelhuys leeg achter te laten. Om dit
geordend te laten verlopen ontwikkelt
een klein groepje (Everard, Ineke, Herma,
Jos en Walter) een plan van aanpak; samen met anderen zullen zij zorgdragen voor de
uitvoering.
Bereikbaarheid secretariaat H. Kruisgeloofsgemeenschap
Zoals eerder besproken, zal het secretariaat in ieder geval tijdelijk gevestigd worden in de
Ontmoetingsruimte. Op dit moment weten we nog niet op welke dagen vanaf juni het
secretariaat in de Ontmoetingsruimte 's morgens open zal zijn; dit wordt besproken tijdens
het Kruisberaad van 3 juni.
De telefoon (033 – 472 1489) is doorgeschakeld naar het Centraal Secretariaat parochie Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort te Hoogland. De mail naar
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl wordt beperkt (1x per dag) gelezen.

5

3. Weekendvieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Standaard is er elke zondag en bij hoogfeestdagen een Eucharistieviering in het Sint
Martinuskerk, het Eucharistisch centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Daarnaast zijn er wisselend in de andere kerken en in de Sint Joseph op zaterdag
eucharistievieringen. Hieronder vindt u het rooster voor de komende twee weken.
St. Ansfridus

St. F. Xaverius

St. Joseph

St. Martinus

Brandpunt

Za 19.00 uur

Zo 10.30 uur

Za 19.00 uur

Zo 09.00 uur

Zo 10.45 uur

Rozenkrans-

Diaken

Gebedsviering

meditatie

F. Sieraal

o.l.v.

Zo 11.00 uur
Za 15 mei

parochianen
19.00 uur

Zo 16 mei

A. van de Wielr

5e zondag van
Pasen

11.00 uur

Pastoor

Pastoor
J. Skiba

J. Skiba

Za 22 mei

E. Idema

Pastor M.

Eucharistische

Meneses

Aanbidding

Zo 23 mei

Pastor

G. Wierenga

Pastoor

J. van Pampus

Hoogfeest van

M. Meneses

en F. van Kan

J. Skiba

(pw)

Pinksteren
Ma 24 mei

11.00 Eerste

2 Pinksterdag

Heilige
Communie
Pastor
M. Meneses

Za 29 mei

Pastor M.
Meneses

Zo 30 mei

Eerste Heilige

J. van Pampus

14.00 Eerste

Pastor

Communie

(pw)

Heilige

M. Meneses

pastoor

Communie

J. Skiba

Pastor

F. Sieraal

M. Meneses

Eucharistieviering

Gebedsviering

Woord- en
communieviering
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Oecumenische
viering

4. Doordeweekse vieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Behalve in het weekend is er in onze parochie ook gelegenheid om wekelijks op de
dinsdagmorgen in de Sint Josephkerk te Hooglanderveen, op de eerste en derde vrijdag
van de maand in de Sint Martinuskerk in Hoogland en elke tweede en vierde vrijdag van
de maand eucharistie te vieren. De viering op vrijdagmorgen in de Sint Martinus is een
Seniorenviering met aansluitend koffiedrinken.
Op elke vierde zaterdagavond in de maand is er Eucharistische Aanbidding in de Sint
Martinuskerk (zie ook de bijdrage van diaken Frank Sieraal op pag. 13).

St. Ansfridus

St. F. Xaverius

19.00 uur
Di 18 mei

St. Joseph

St. Martinus

09.00 uur

09.00 uur

Brandpunt

Pastor
M. Meneses

Do 20 mei

Mariaviering
(19.30)

Vrij 21 mei

Pastor
M. Meneses

Di 25 mei

Pastor
M. Meneses

Woe 26 mei

Pastoor
J. Skiba

Do 27 mei

Mariaviering
(19.30)

Eucharistieviering

Gebedsviering

Woord- en
communieviering
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Oecumenische
viering

5. Reserveren voor de vieringen
Reserveren voor de vieringen via www.katholiekamersfoort.nl, via de pagina ‘Vieren’.
•

Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort
Alle vieringen zijn te volgen via Website
Telefonisch reserveren voor het bijwonen van een viering op nummer 033 – 461 59 23

•

St. Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, 3811 GB Amersfoort
Alle vieringen zijn te volgen via Website
Telefonisch reserveren voor de zondagsvieringen bij de St. Franciscus Xaverius op
nummer 033 -472 17 05.

•

St. Josephkerk, Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen
Alle vieringen zijn te volgen via Website en Facebook
Telefonisch reserveren voor het bijwonen van een viering op nummer 033 - 257 12 85.

•

‘Sint Martinuskerk (Eucharistisch Centrum), Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
Alle vieringen zijn te volgen via www.kerkomroep.nl (Kerkomroep )
Telefonisch reserveren voor het bijwonen van een viering kan op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend via de gastvrouwen op nummer 033- 4801223.

•

Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101. 3823 EG Amersfoort.
Alle vieringen zijn te volgen via Website
Telefonisch reserveren voor het bijwonen van een viering op nummer 033 – 45 54 666

6. Vervoer naar een viering
Nu er niet meer gevierd wordt in de Heilig Kruiskerk moet er door parochianen soms
verder gereisd worden om elders in de parochie eucharistie te kunnen vieren of deel te
nemen aan een andersoortige viering. Als u geen vervoer heeft en ook geen lid bent van
de regiotaxi, neem dan contact op met marcella.walraven@gmail.com, tel. 06 -25371409.
We gaan dan kijken of er een parochiaan is die mee naar een van onze kerken kan nemen.
We vragen een kleine vergoeding (€ 2,50). En we regelen vervoer in achtneming van de
coronamaatregelen.
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7. Kaarsje opsteken en stil gebed in de Heilig Kruiskerk
Vanaf zondag 2 mei is de Heilig Kruiskerk elke zondag weer open van 11.00 – 13.00 uur
voor kaarsje opsteken en stil gebed.
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8. Mariavieringen in parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Meimaand = Mariamaand.
Hieronder een overzicht van de Mariavieringen in onze parochie.
St. Ansfridus

St. F. Xaverius

Do 20 mei

Do 27 mei

St. Joseph
19.30 uur
Mariaviering
o.l.v.
parochianen
Marialof
Celebrant
J. Skiba

Za 29 mei

St. Martinus
15.00 uur

Mariaviering
o.l.v.
parochianen

Deze vieringen kunnen ook via internet worden bekeken.
Link St. Joseph: Website en Facebook
Link St. Martinus: Kerkomroep
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Brandpunt

9. Oproep tot gebed voor overwinning van de coronaviruspandemie
Kardinaal Eijk doet een oproep aan
allen in het Aartsbisdom Utrecht om
in gebed verbonden te zijn tot
overwinning van de
coronaviruspandemie. In de
Mariamaand mei wordt onder
andere wereldwijd in alle
Mariabedevaartplaatsen mede tot
deze intentie de rozenkrans gebeden.
De aartsbisschop van Utrecht schrijft:
“De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de
Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter
wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van
de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood
hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de
voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt.
Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze
Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie
spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans.
Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle
noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India
en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor
allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van
besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en
uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren
hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef
en alle heiligen.”
Foto: deze rozenkrans was van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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10.Bezorging Mirakels
Vanaf heden wordt het Mirakel per post verzorgd. Adreswijzingen graag doorgeven aan
het Centraal Secretariaat parochie OLVA:
CentraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
of 033-489 35 99 (ma/woe/vr 09.00 -13.00 uur)

11.Parochiemededelingen

Parochiemededelingen weekend 8 en 9 mei 2021
Er zijn geen overledenen te melden.
Parochiemededelingen weekend 15 en 16 mei 2021
Overleden
Op 11 mei 2021 is overleden: dhr. Leonardus Johannes (Leo) Koerhuis
(gemeenschap St.Franciscus Xaverius)
De uitvaart vindt plaats op dinsdag 18 mei in de St. Franciscus Xaveriuskerk

Dopelingen:
Deze zaterdagmiddag is/wordt in de St.Ansfriduskerk gedoopt:
Lena Kersten
Deze zondagmiddag wordt in de St. Martinuskerk gedoopt:
Antonius Angelo Nabod
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12.PCI Heilig Kruis
De Parochiële Caritas Instelling,
werkgroep Heilig Kruis, wil zich inzetten
en meer om te zien naar de kwetsbare /
eenzame oudere uit de parochie het H.
Kruis en omgeving. Zeker nu door de
maatregelen i.v.m. de coronacrisis de
mogelijkheid voor sociale contacten en
hulp ingeperkt zijn.
Wat kan de PCI voor uw doen? Hulp bij
boodschappen, een gesprekje via de
telefoon, het bezorgen van een gratis
soep / maaltijd.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken neem dan contact op met de PCI werkgroep
Heilig Kruis. De PCI werkgroep Heilig Kruis is per telefoon bereikbaar onder nummer 06
14102021. Dit nummer is dagelijks bereikbaar.
Mailen kan ook via het e-mailadres van het lokale team Kruiskerk1958@gmail.com. Uw
bericht wordt dan doorgegeven aan de PCI werkgroep Heilig Kruis.
Met vriendelijke groet,
Namens de PCI werkgroep Heilig Kruis
Giorgio Reggi
Klaartje Hadida
Desiree Vriens
Marga van Ede
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13.Zieken?
Als u hoort dat iemand ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt, wilt u dat dan doorgeven
aan het secretariaat? Maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.00 uur bereikbaar, tel. 0334721489
__________________________________________________________________________

14.Misintenties opgeven
U kunt een misintentie aanvragen via e-mail martinus.intenties@gmail.com of via de
gastvrouwen van de Martinus, telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend op nummer 033- 4801223.
Uw misintentie wordt dan voorgelezen tijdens de eucharistieviering op zondag in het
Eucharistisch centrum Sint Martinus. Het tarief voor een misintentie bedraagt € 15,00.
Wilt u dit bedrag per bank overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0123000742 t.n.v.
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. Wilt u daarbij vermelden
“misintentie voor <naam voor wie de misintentie bedoeld is>” en de datum van de
eucharistieviering?
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15.Bloemetje van verbondenheid
Weet u iemand die het bloemetje van verbondenheid verdient? Laat het ons weten via
Ans Kruisselbrink-Borgonjen, email ans@kruisselbrink.eu, tel. 06 – 1652 1293 of via de
gastvrouwen van de Martinus, telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend op nummer 033- 4801223.
Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar
opgeeft?

16.Kopij voor Kruisspinsels
Het doel van Kruisspinsels is parochianen en kerkbezoekers te informeren over
activiteiten vanuit de H. Kruisgeloofsgemeenschap
en vieringen en activiteiten bij de andere
geloofsgemeenschappen van de parochie Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort. Heeft u kopij voor
Kruisspinsels dan kunt u dat mailen naar
kruisspinsels@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.
Graag in platte tekst (zonder opmaak).
Kruisspinsels kunt u ook vinden op de website
Katholiek Amersfoort onder H. Kruis
geloofsgemeenschap.
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