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De EHC-lessen
van de geloofsgemeenschappen uit de stad zijn gestart
Het zal u niet ontgaan zijn, na lange tijd worden de coronamaatregelen
gelukkig weer wat versoepeld en kunnen vertrouwde kerkelijke activiteiten
hervat worden.
Op 30 mei zijn we gestart met de lessen van het project Eerste Heilige
Communie. De groep bestaat gedeeltelijk uit kinderen die verleden jaar al
gestart waren met de voorbereiding, maar het traject toen, vanwege de
maatregelen, niet konden afronden. Ook zijn er communicantjes die zich dit
jaar voor het eerst hebben aangemeld.
Bij de eerste les was alles nog nieuw. Gelukkig voelden alle kinderen zich al
heel snel thuis in de groep. De komende zondagochtenden werken we hard aan
het project Eerste Heilige Communie. De kinderen volgen lessen in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk en de Sint Ansfriduskerk, en de ouders helpen de
kinderen met hun huiswerk hiervoor.
Het is door de coronamaatregelen nog niet mogelijk om de kinderen persoonlijk
aan u voor te stellen tijdens een presentatieviering. Met dit bericht kunt u toch
een beetje met de communicantjes kennismaken. Het zijn: Frederique, Tinne,
Carlijn, Patrick, Javior, Dientje, Senai en Meylin.
Op 4 juli is om 13.00 uur de Eerste Heilige Communieviering in de Sint
Ansfriduskerk voor de gezinnen die vanuit de geloofsgemeenschapen uit de
stad deelnemen aan het project. Helaas kunt u daar nog niet persoonlijk bij zijn.
U bent van daarom harte uitgenodigd om digitaal mee te vieren via de
livestream van de Sint Ansfriduskerk (zie Kerkdienst gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1176-Sint-Ansfridus---Amersfoort/events).

Koffiedrinken…
We zijn in gesprek met mensen van de Puntenburg.
Het ziet er naar uit dat we in Juli weer kunnen starten.
Velen van ons verheugen zich er al op. De koffieschenkgroep niet minder…
Nog even volhouden… Ik verheug me er al op…
Giny.

Vaticaan:
in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023
Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende
algemene bisschoppensynode. Deze vindt plaats in oktober 2023 en heeft als
thema “Voor een 3 synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg
ernaartoe wordt geschetst in drie fases. Bisdommen De eerste fase speelt
zich af in de bisdommen, de particuliere Kerken (oktober 2021 tot april
2022). Het Vaticaan komt hiervoor later dit jaar met meer informatie. Die
zal bestaan uit een voorbereidingsdocument en een vragenlijst voor alle
bisdommen en hun geledingen. De bisdommen worden gevraagd om een
pre-synodale bijeenkomst te houden en deze fase van luisteren af te ronden
middels een verslag. De vragenlijst die naar de bisdommen gaat zal
overigens ook worden verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de
oversten van religieuze ordes en internationale lekenbewegingen.
Continenten De tweede fase (september 2022 tot maart 2023) bestaat uit
overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale
bijeenkomst per werelddeel wordt besproken wat uit de bisdommen is
ontvangen in de context van elk continent. Rome De resultaten van deze
twee eerste fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris”
(werkinstrument) voor de derde fase. Dat is de fase van de uiteindelijke
bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 in Rome plaatsvindt. In het
weekend van 9 en 10 oktober 2021 geeft paus Franciscus het startschot voor
de eerste diocesane fase. Dat zal zijn met een openingssessie, gebed en een
eucharistieviering. De diocesane bisschoppen worden verzocht om ditzelfde
te doen op 17 oktober.

Verwacht: Maria Magdalena.
De tentoonstelling! Museum Catharijneconvent gaat op zoek naar het beeld
dat Nederland heeft van Maria Magdalena.
Hoe ziet u deze vrouw van uitersten?
Deze tentoonstelling is vanaf 25 jun 2021 t/m 9 jan 2022 te zien in het
Museum Catharijneconvent te Utrecht.
Ga voor meer info over deze tentoonstelling naar:
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena

OLVvA-breed UITVAARTKOOR
startbijeenkomst 12 juni
Vind je het belangrijk dat er in alle kerken van onze parochie mooie
koormuziek klinkt tijdens een uitvaart, meld je dan aan voor de
startbijeenkomst van het OLVvA uitvaartkoor (in oprichting).
Het is een al lang bestaande wens van met name voorgangers bij uitvaarten,
om te komen tot een kwalitatief goed, breed gedragen, groot uitvaartkoor,
inzetbaar voor de hele parochie.
De vorming hiervan gaat nu gestalte krijgen. Tijdens een startbijeenkomst
wordt het doel van een OLVvA - uitvaartkoor verder toelicht. In deze
bijeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt om te komen tot het
nieuwe uitvaartkoor. Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen
(waartoe we je hierbij van harte uitnodigen), kan zich aanmelden bij
ondergetekende. Afhankelijk van het aantal deelnemers komen we of fysiek
bij elkaar of is de bijeenkomst per zoom (wie kent het nog niet…)
• Startbijeenkomst: zaterdag 12 juni van 15.00 – 17.00 uur (uiterlijk).
• Aanmelding: via email marian.overmaat@gmail.com uiterlijk woensdag
9 juni.
• Op vrijdag 11 juni ontvang je de laatste informatie over o.a. locatie of
een zoomlink
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Koren, Marian Overmaat

Alvast wat informatie
van het OLVvA-breed UITVAARTKOOR voor de komende tijd:
• Van alle koren die nu uitvaarten zingen, nodigen we zangers t.z.t.
uit voor het nieuwe uitvaartkoor.
• Elke koorzanger, van welk koor dan ook, kan lid worden van het
OLVvA uitvaartkoor.
• Naast de huidige koorzangers zijn ook mensen welkom die op dit
moment geen lid zijn van een OLVvA- koor.
• Indien nabestaanden voorkeur uitspreken voor een specifiek koor
tijdens de uitvaart (er kan een relatie zijn tussen het koor en de
overledene), heeft deze wens voorrang op de inzet van het OLVvA
uitvaartkoor.

Gebedsviering Anders Vieren
19 juni 19:00 uur Gebedssnoer maken
Zaterdagavond 19 juni, de 3e zaterdag van de maand, is er om 19.00 uur
weer een gebedsviering die verzorgd wordt door de werkgroep Anders
Vieren, voorheen Vieren o.l.v. Parochianen. Raakt u er al beetje aan gewend
dat er naast de Eucharistieviering op zondag, er op zaterdagavond
andersoortige vieringen zijn? De viering van 19 juni heeft als thema:
Wanneer komen we tot bidden? We laten ons inspireren door de rozenkrans,
maar maken een eigen gebedssnoer. De verschillende onderdelen worden
door muziek met elkaar verbonden. U bent hierbij van harte uitgenodigd
om, aan de hand van een verhaal, een psalm en een gedicht, eens te kijken
wanneer we tot bidden komen en hoe een gebedssnoer kan ontstaan. Dit is
alweer de laatste zaterdagavondviering voor de zomervakantie. Na de zomer
gaan we door met deze andersoortige vieringen op de zaterdagavonden.
We hopen u, na reservering natuurlijk, op 19 juni te zien.
Bea van de Hoef, Ron Strik, Ank Ursem

Kampvuurtjesdag.
Josephine bericht ons het volgende:
Het voorstel van het pastoraalteam is om op zaterdagmiddag 25
september van 14.00 tot 17.00 weer zo’n middag te organiseren, met
als hoofdthema hoe we de oecumene nog gestalte kunnen blijven
geven in OLVA.
Zet deze datum vast in uw agenda. Nadere info komt nog.

Spreuk van de maand. - Vruchtbaar leven.
Niet zozeer wie nuttig is
Maar wie aandachtig leeft
Niet zozeer wie produceert
Maar wie mensgericht leeft
Niet zozeer wie presteert
Maar wie met interesse leeft
Leidt een vruchtbaar leven
In ieder levensseizoen.
(Marinus van den Berg)

