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Nieuwsbrief bij de vieringen van 25 juli 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 25 juli   
 

 
25 juli is er een viering van Woord 
en gebed om 10.30 uur. 
Voor deze viering moet je je  
aanmelden.  Maximaal 80 
personen.  
De viering wordt gestreamd.  
                
 
  “Delen” 

Afbeelding: Paul Kusters 
            

 
2. Collecte 25 juli 2021  

 
Collecte voor het uitje van de Werkgroep Jeugd 
Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op  

IBAN:  NL98 RABO 0135 117 739 t.n.v. R.K. Parochie OLVA/Franciscus 

Xaverius o.v.v. Uitje Werkgroep Jeugd. 

 

 
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. 
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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: 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 

 

5. Oproep bloemengroet 

Als geloofsgemeenschap van de Sint Franciscus Xaveriuskerk willen wij op 
zondagen een van onze parochianen een hart onder de riem steken: Iemand 
die hier door omstandigheden niet aanwezig kan zijn en /of een steuntje in 
de rug kan gebruiken. 
 
Wanneer jullie iemand weten, voor wie een bloemetje verbondenheid en 
steun kan betekenen, wil je dan naam en adres doorgeven aan 
secretariaatsfx@gmail.com?  
 
 

6. Nieuwe website SFX 
 
Eerder schreven wij op de website al over de aankomende definitieve 

stopzetting van de oude website van de SFX. De datum dat de stopzetting 

een feit wordt, is vastgesteld op 1 augustus a.s. Dat wil zeggen dat vanaf 

about:blank
about:blank


3 
 

die datum geen nieuw nieuws meer op de oude website zal worden gezet. 

Voor 1 augustus zal er op de oude site een verwijzing per link naar de 

nieuwe (sub)site worden geplaatst en een handleiding hoe u op de nieuwe 

(sub)site van katholiek Amersfoort kunt komen. 

De oude website zal dan van 1 augustus tot 1 oktober nog zichtbaar 

blijven, dus ook de verwijzing naar nieuwe (sub)site en de handleiding; het 

beeld zal echter steeds hetzelfde zijn omdat er niets nieuws meer geplaatst 

wordt. 

Het zal moeten wennen: het pad naar de nieuwe (sub)site. We hopen dat u 

met een verwijzing op de oude site en/of een (papieren) handleiding en 

wellicht wat hulp van familie of medekerkgangers de weg naar de nieuwe 

(sub)site zult kunnen vinden. 

werkgroep Communicatie en Publiciteit 

 

7. Een gedachte 

Door giny Wierenga 

 

Grenzen. 

Je kunt niet altijd paraat zijn, 
je kunt niet altijd klaar staan. 
 
Ook helpen kent grenzen. 
Ook er zijn voor de ander 
kent grenzen. 
 
Je hebt ook eigen tijd nodig. 
Tijd om bij jezelf te zijn. 
Tijd om op adem te komen. 
 
Niemand kan totaal worden opgeëist. 
Alles heeft zijn tijd en zijn grenzen. 
 
Je kunt elkaar beter helpen en  
tot steun zijn, 
als de een de ander niet opeist, 
een eigen tijd gunt. 
Als je elkaar 
ook een eigen leven gunt. 


