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Nieuwsbrief bij de vieringen van 6 juni mei 2021 

 

 

 
 
 
 
 

1. Viering 6 juni   
 

6 juni is de viering van 
Woord en Gebed om 10.30 
uur. 
Voor deze viering kun je je  
aanmelden.  Maximaal 60 
personen.  
De viering wordt gestreamd.  
Na de viering is er geen  
zoombijeenkomst. Er is op 
dit moment nauwelijks 
belangstelling voor. 

                
                   ‘Mens uit God’     

 

2. Collecte 6 juni 
 

Uw bijdrage met betrekking tot de 

collecte is ook welkom op 

rekeningnummer NL89 RABO 0123 

0230 68 t.n.v. Stichting Vrienden van 

Dôme, Amersfoort  

Hospice Dôme wil een gastvrij en 

liefdevol onderkomen bieden aan 

mensen in de laatste fase van hun leven 

en aan hun naasten. Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag 

professionele verzorging en begeleiding.  Hospice Dôme is voor een 

deel afhankelijk van giften.  
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3. 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. 
 

4. Samen eten en delen in de Bijbel  
 

 maaltijden als momenten van ontmoeting. 

 

Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen 

in de bijbel. Abraham en Sara bereiden een 

maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van 

Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op 

de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. 

Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, 

vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan 

een grote menigte.  

 

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de 

Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is. 

Onze blik op het samen vieren, het breken en delen, kan verrijkt worden als 

we naar de Schrift kijken en leren hoe daar maaltijd gehouden wordt. 

 

In zeven korte bijeenkomsten willen we deze verhalen verkennen.  Steeds 

zal er na een korte inleiding op de tekst een gesprek zijn met elkaar over de  

betekenis van de tekst voor ons.  

 

De zeven bijeenkomsten zijn via Zoom 

Data: 14 , 21, 28 juni   2, 9, 16 en 23 augustus steeds van 19.00 uur tot 19.45 

uur. 

 

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de SFX: 

secretariaatsfx@gmail.com 
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5. Uitnodiging voor  een bijzondere viering op 27 juni a.s. 
 
 

Het lijkt er nu toch écht op dat we de strenge 
corona periode achter ons kunnen laten en 
de vraag is: Hoe vinden we elkaar terug? én 
kunnen we de inzichten van het gedwongen 
naar binnen gekeerd zijn in de Lock downs 
omzetten in nieuwe energie? In mijn 
beleving was de corona tijd een grote zeef 
waarop tal van zaken terecht kwamen. 
Dingen die eerst onbelangrijk leken werden belangrijk, en juist andere 
dingen waar ik veel waarde aan hechtte bleek ik redelijk makkelijk te 
kunnen missen. Hoe heeft u dit ervaren? 
Heeft u nieuwe inzichten opgedaan? Hoe kijkt u terug? En hoe vinden wij 
elkaar terug? 
In de viering van 27 juni is dit het thema. In de kerk is de viering wat korter 
dan u gewend bent, juist omdat we de uitwisseling over dit onderwerp 
ruimte willen geven. In kleine groepen willen we (met mooi weer buiten, 
met slecht weer binnen) aan de hand van stellingen en/of vragen elkaar de 
ruimte geven om te reflecteren op de afgelopen 1,5 jaar en wellicht al een 
klein stapje te maken naar onze nieuwe toekomst.  
Er is koffie en wat lekkers.  
Van Harte Welkom en een hartelijke groet van Josephine van Pampus en 
Moniek Nusselein 

 
 
 
 

 


