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Nieuwsbrief bij de vieringen van 30 mei 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1. Viering 30 mei  

 

 

           

‘Het mysterie van God’ 

 

30 mei is de viering van Woord en gebed om 10.30 uur.  

Voor deze viering kun je je  aanmelden.  Maximaal 30 personen.  
De viering wordt gestreamd.  
Na de viering is er een  zoombijeenkomst. 

 
 
2. Collecte 30 mei 

 
Uw bijdrage met betrekking tot de collecte 
is ook welkom op :  
IBAN: NL27 RABO 0376 125 799  

St. Ronald McDonald Kinderfonds 
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Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. En 

natuurlijk wilt u als ouder uw zieke kindje geen minuut alleen laten. Dankzij 

Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun 

kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes zijn 

welkom in een Ronald McDonald Huis. 

 

 
3. Zoom bijeenkomst na de viering 

 
Je kunt deelnemen aan de bijeenkomst via zoom. Ga naar de site: 
www.xaveriusamersfoort.nl  

Vervolgens klik je in de bovenste balk rechts op<zoom> Je wordt dan 
automatisch direct verbonden en je volgt dan de aanwijzingen die worden 
gegeven. Klik op join meeting. 

 
4. Streaming 

Een enkele keer tijdens de viering komen kerkgangers in beeld, 
bijvoorbeeld tijdens de vredeswens. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, 
kun je het best op een van de drie eerste banken in de kerk gaan zitten. Dan 
zit je vóór de camera’s en komt u niet herkenbaar in beeld. 
 

5. Aandacht voor de Voedselbank  
 

of liever nog, voor al die ménsen, die een paar keer per week hun 

boodschappen daar moeten halen, omdat ze geen geld voor de supermarkt 

hebben.   

Wekelijks rijd een vrijwilligster van onze kerk  naar de voedselbank, met 

haar  fietstassen vol met de door u  meegebrachte gevarieerde 

boodschappen, om ze af te geven, zodat ze hun weg vinden naar deze 

mensen.  

Mensen die er elke week, soms een paar keer, langdurig voor in de rij staan. 

Jonge moeders met kinderwagens en  kleine kinderen aan de hand,  jonge 

mannen,  ouderen, al of niet met een loophulpmiddel. Mensen, zoals u en ik, 

oud, jong, zwart, wit. Elk met hun eigen verhaal, waarom ze dáár staan en 

niet naast ons in de rij bij de bakker  of de groenteboer.   

 Ver weg buiten de stad , op het industrieterrein staan ze te wachten. Als ze 

geluk hebben staan ze net onder de korte tunneltent die er gemaakt is, maar 

je  moet ook daar afstand houden en er zijn nogal wat buien gevallen , zoals 
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u vast ook gemerkt hebt.  En dan met volle zware tassen weer dat hele eind 

naar huis.  

De fietstassen van de vrijwilligster zijn bedroevend leeg de laatste tijd. 

Terwijl ze een tijd terug, toen de kerk net weer open ging, wel eens twee 

keer kon rijden, om alles bij de voedselbank af te geven.  

Zullen we met zijn allen zorgen dat die tassen elke week weer vol zitten?  

Bijvoorbeeld door elke week  bij uw eigen boodschappen wat extra’s te 

kopen en klaar te zetten om mee naar de viering te nemen of op 

maandagmorgen af te geven bij de pastorie.  

Knoop in uw zondagse mondkapje  of een herinneringsbriefje bij de deur? 

Want….gewoon even aan denken….dáár zit het hem in.  

Doet u mee?  

 

 

 


