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Afsluitende woorden,
na participatie beëindiging Het Brandpunt door pastoraal werker Josephine
Hieronder de afsluitende woorden van pastoraal werker Josephine van
Pampus in de viering van 25 april 2021 na het bericht van het bestuur van de
parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort dat op instructie van
Kardinaal Eijk de RK-kerk de participatie in Het Brandpunt wordt
beëindigd.
Wat moet je zeggen:
wanneer datgene wat jou heilig is, voor de ander geen prioriteit meer is?
Hoe vind je elkaar?
Hoe versta je elkaar waar de één het heeft over ‘onopgeefbaar verbonden’
in de oecumene, terwijl de ander spreekt over ‘focus op eigen identiteit’?
Waar ik zelf zal blijven zeggen dat geen enkele kerk compleet is zonder de
ander, terwijl een ander dat echt anders ziet.
De tranen om de littekens die de verwonding van het afscheuren zal geven,
waarvan ik hoop dat er ook iets goeds uit komen kan.
Ik gelóóf in de oecumene, niet als hobbyisme of aardig experiment;
ik geloof in oecumene als intrinsieke opdracht en waarde van alle
christelijke kerken. Ik gelóóf in het Brandpunt. ik gelóóf in haar kracht en
enthousiasme om nieuwe wegen te gaan, en te blijven zoeken naar
verbindingen tegen de klippen op.
Maar ik gelóóf ook in haar liefde om woede en teleurstelling om te buigen
tot een gemeenschap die zij ten diepste is, en die gegrift staat op de steen in
de muur bij de deur: "Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid".
Laten we ons daaraan vasthouden wanneer we ons slotlied zingen:
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Spreuk van de maand.
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.
(Nelson Mandela)

Overleden.
Via, via, kreeg ik het bericht dat Mevrouw Jeanne van Akkeren is
overleden. Ze was een trouwe ‘koffiedrinkster’ in de Theo Groenhuijsen
zaal. Een paar jaar geleden is ze verhuisd naar Midwoud in N.H. Ze woonde
daar dicht bij haar dochter. Dat ze mag rusten in vrede.
Giny

Anders Vieren in mei in de St. Martinus.
22 mei: Stille Aanbidding verzorg door diaken Frank Sieraal.
29 mei: Mariaviering om 15:00 uur met medewerking van het Sint
Martinuskoor.
Reserveren voor het bijwonen van deze vieringen kan via
www.katholiekamersfoort.nl Telefonisch reserveren voor een viering kan op
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend via de gastvrouwen op nummer
033-4801223. Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Pinksteractie Jaarlijkse actie voor de missie
Het belang van missie Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht
en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor
de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij
zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond
Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies
en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in uw
parochie maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen
en missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar. De WNM
hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid en ondersteunt u graag waar
nodig. Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021 Geïnspireerd door hun geloof
zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen
zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus)
inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie
parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in
Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en
daardoor hun school niet konden afmaken.
Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen,
waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die
andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander.
En wij zijn er – samen met u – voor hen. In het weekeinde van 23 mei wordt
in de Sint Ansfriduskerk gecollecteerd voor de Pinksteractie.

Helaas, er is nog steeds geen koffiedrinken. Onze nieuwe plek wordt: in
de Puntenburg. Hopelijk gaat het zeer binnenkort gebeuren.

Verhuur van het; Wandelhuys aan SKA
Het secretariaat is beperkt bereikbaar. Het zat er al aan te komen, maar nu is
het 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.
Ik denk dat ik namens velen, de mensen van de H.Kruis geloofsgemeenschap
heel veel kracht toewens. Hopelijk ontmoeten we elkaar regelmatig in de
toekomst.
Dat de H.Geest van Pinksteren ons in de toekomst mag blijven
inspireren, hoe moeilijk onze wegen soms ook zijn …

Vier Pinksteren!
De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote
versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren
en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan
mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen.
De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl
echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de
kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen.
U vindt het complete persbericht hier: rkkerk.nl persbericht Vier Pinksteren.

Meimaand = Mariamaand.
Hieronder een overzicht van de Mariavieringen in St. Joseph..
Do. 20 Mei: St. Joseph 19.30 uur: Mariaviering o.l.v. parochianen.
Do 27 Mei: St. Joseph. 19.30 uur: Marialof Celebrant J. Skiba
Deze vieringen kunnen ook via internet worden bekeken. Link St. Joseph:
Website en Facebook Link St. Martinus: Kerkomroep

Uit het boekje: Pinksternoveen 2021.
Geest van passie
Die woont in dat wat ons ontroert en raakt,
Verdiep ons leven
Geest van vreugde
Die ons overkomt
In de geboorte van een kind
In de bloem die openbarst van leven
In de bij die zoemt,
Verlicht ons hart.
Geest van adem
Als een diepe zucht
Die reikhalst naar vrijheid en recht
Voor mens en dier en plant
Versterk in ons het verlangen
Naar leven dat rekent
Met de lange duur.
Geest van inspiratie
Die harten van mensen opent
Die onze ziel ruim maakt
Verras ons met uw creativiteit
In taal en teken.
(Ds. Martin Snaterse)

