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Extra bericht van het Parochiebestuur.
Op 9 april jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen kardinaal
Eijk, aartsbisschop, Mgr. Woorts, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat
Utrecht, pastoor Skiba en Angélique Liebens, vicevoorzitter van onze
parochie. Een van de onderwerpen betrof de Rooms-Katholieke
betrokkenheid bij het Brandpunt.
Het Aartsbisdom heeft pastoor Skiba en het gehele parochiebestuur de
opdracht gegeven om de Rooms Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort terug te trekken uit het Brandpunt.
Dit houdt concreet in dat onze parochie geen pastorale kracht meer kan en
zal leveren en ook deelfinanciering voor operationele zaken zoals
bijvoorbeeld het onderhoud moet gaan stoppen. De overgangsperiode met
betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst tussen parochie Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort en PKN Amersfoort-Noord gaat in op 1 juli
aanstaande. Het parochiebestuur, het pastoraal team, en in het bijzonder
Josephine van Pampus, zijn in de dagen direct na het gesprek met het
bisdom ingelicht over deze boodschap. Ook PKN Amersfoort noord en de
locatieraad van het Brandpunt zijn uiteraard direct meegenomen. Zeker waar
het persoonlijke aangelegenheden betreft, is het een zeer aangrijpende
boodschap. Dit geldt voor alle leden van het Brandpunt, voor PKN en
evenzeer voor pastoor Skiba, het pastoraal team en de andere bestuursleden.
Wij stoppen in Amersfoort niet met de oecumene. Wel zullen we naar de
toekomst toe op een andere wijze hier invulling aan moeten gaan geven.
Binnen het Brandpunt is inmiddels een speciaal begeleidingsteam ingericht.
Zij zijn deze ochtend ook aanwezig in het Brandpunt. Op onze website komt
vanavond de volledige toespraak te staan zoals deze thans bij het Brandpunt
wordt uitgesproken door Angélique, met daarbij de redenen vanuit het
bisdom, om te komen tot dit besluit.
Pastoor Skiba en Angélique Liebens, vicevoorzitter parochiebestuur
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Dauwtrappen met Hemelvaart 13 mei.
Dauwtrappen is voor vroege vogels; de wereld is nog stil en vol
verwondering. Doe je mee? We verzamelen om 07.00 uur bij Het
Brandpunt. Dan kan je kiezen: of fietsen, of struinen door de wijk en het
Schothorsterpark. Wat je ook kiest: je hebt een speurneus nodig.
Uiteindelijk kom je terecht bij de St Martinuskerk waar we samen ontbijten.
Wanneer iedereen zelf wat brood meeneemt, dan leggen we dat op grote
schalen om samen te delen. Ans en Ad van de Sint Martinuskerk zorgen
voor koffie, thee en sinaasappelsap. Er is nog een klein programma en een
daverende verrassing van pastor Mauricio. Rond kwart over 9 sluiten we af
met een korte viering in de tuin bij de vijver waarna iedereen weer zijn
eigen weg kan gaan. De organisatie is in handen van de gezamenlijke
kerken van Amersfoort Noord en Soesterkwartier, maar iedereen uit andere
kerken in Amersfoort kan meedoen! 5 Voor de organisatie en het ontbijt
willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave
bij Josephine van Pampus, jvanpampus@casema.nl Graag vermelden of je
wilt fietsen of wandelen. (circa 1.15 uur) Anna, Martin, Rein en Josephine.

Eigentijdse Pinksternoveen 2021.
Na de Hemelvaart van Jezus is het negen dagen lang wachten op de Geest
die ons met Pinksteren is beloofd. Negen dagen krijg je de tijd en ruimte om
je gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het
leven. Volgens oude traditie is het gebruikelijk om in die ‘verweesde’ dagen
een noveen te bidden en daarbij een noveenkaars aan te steken die 9 dagen
lang het vuur brandend houdt. Kaars en boekje Diverse voorgangers van
PKN en OLVA hebben dit jaar weer een boekje gemaakt met 9 eigentijdse
teksten en gebeden. Marjet de Jong ontwierp voor de kinderen een speciale
pagina met ideeën en knutsel en natuurlijk is er ook dit jaar weer een
oecumenische Vlammenjacht. Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-.
Omdat we deze weken nog steeds niet samen kunnen komen om te vieren
brengen we dit keer de kaars en het boekje op Hemelvaartsdag weer bij
iedereen thuis. Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je
naam en adres op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van Pampus
06-300 99163, of via het mailadres jvanpampus@casema.nl Betalen kan via
een betaalverzoek via de telefoon of bij het afleveren van de kaars. Wie een
kaars wil, graag opgeven vóór 7 mei.
En wie het leuk vindt om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding
van de kaarsen: meld je bij: Josephine van Pampus,
Telefoon: 06-300 99 163, e-mail: jvanpampus@casema.nl

6 mei 2021: Online avond over diversiteit en inclusie.
Op 6 mei organiseren de Amnesty werkgroepen Amersfoort en Leusden een
online avond over diversiteit en inclusie. Met als gastspreekster Kathleen
Ferrier, deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten en diversiteit4 Voordat Kathleen Ferrier in 2002 Kamerlid
werd voor het CDA als woordvoerder voor internationale samenwerking,
onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken. werkte ze als deskundige op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking in onder andere Chili en
Brazilië. Na haar afscheid van de actieve politiek in 2012 woonde en werkte
zij vijf jaar in Hong Kong. Sinds 2019 is ze voorzitter van de Nederlandse
Unesco Commissie. Kathleen Ferrier is de jongste dochter van de eerste
Surinaamse president. Digitale inloop: 19:45 uur, online programma 20.0021.00 uur twee uur voor aanvang staat de link op
https://amersfoort.amnesty.nl/activiteiten/online evenementen

Hans Küng, luis in de pels van de kerk,
maar toch loyaal Hans Küng (geboren in 1928 in Zwitserland, gestorven op
6 april 2021) was één van de belangrijkste theologen in de afgelopen 60
jaar. Hij speelde een grote rol op het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)
dat aan de basis stond van tal van vernieuwingen in de r.k.kerk. Küng sprak
zich kritisch uit over geldende dogma’s als het celibaat, de ongelijke positie
van de vrouw in de kerk. Vanwege zijn opvatting over de (on)feilbaarheid
van de paus werd Küng de leerbevoegdheid als katholiek theoloog
ontnomen. Later ontwikkelde Küng een eigen visie op oecumene en
interreligieuze dialoog. Küng was adviseur van de secretarisgeneraal van de
V.N. Hij was een zeer invloedrijk theoloog, ook buiten de r.k. kerk.
Ondanks zijn kritische houding heeft Küng de kerk nooit verlaten. In deze
bijeenkomst zal dr. Bert de Leede een theologisch profiel van Hans Küng
schetsen en een aantal vragen in het midden leggen, waarna er ruim
gelegenheid is voor gesprek. Over de inleider: Bert de Leede promoveerde
in 2001 op een proefschrift over Hans Küng. Hij was rector van het
Theologisch Seminarium Hydepark, het nascholings instituut van
Protestantse Theologische Universiteit, en docent aan dezelfde universiteit.
Donderdag 29 april 20.00-21.45 uur Zoom bijeenkomst Inleider: Bert de
Leede Bijdrage: 5 € naar NL31 RABO 0357 4808 72 t.a.v. PMM Jacobs en
/of C.P. Scholten. Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

Oecumenische gebedsviering bij Dodenherdenking
dinsdag 4 mei 2021
Sint Ansfriduskerk Op dinsdag 4 mei 2021 van 18.00-18.40 uur vindt in de
Sint Ansfriduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met
Dodenherdenking. Met stilte, woord, gebed en muziek worden de doden
herdacht. De viering is een initiatief van de Sint Ansfriduskerk in
samenwerking met de protestantse wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid
(Bergkerk, Fonteinkerk en Nieuwe Kerk). Voorgangers zijn ds. Gerard
Kansen en Arie van de Wiel. Burgemeester Bolsius zal bij de viering
aanwezig zijn en spreken. In verband met de coronamaatregelen kunnen
slechts 30 mensen de viering in de kerk bijwonen. U kunt een plaats
reserveren via de website https://www.katholiekamersfoort.nl/reserveren/De
viering is ook te volgen via de livestream www.kerkdienstgemist.nl Sint
Ansfridus.

Spreuk van de maand.
Als je je met niemand vergelijkt,
Word je wie je bent.
(Krisnhnamurti.)

Dit Manteltje,
Is een aanvulling van het Manteltje van vorige week.

