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Josephine van Pampus
verlaat Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Na ruim dertien jaar stopt Josephine van Pampus als pastoraal werker in de
parochie van Amersfoort en de Martha en Maria in Soest. Zij wordt
theoloog/pastoraal werkster bij de Dominicanenkerk in Zwolle.
“Voor mij is de tijd gekomen om een nieuwe pastorale uitdaging aan te gaan”,
schrijft Josephine. “Met veel plezier ben ik meer dan 13 jaar werkzaam geweest
en heb me naast het reguliere pastorale werk toegelegd op de speciale taken
van gemeenschapsopbouw en oecumene. De mensen zijn mij altijd ter harte
gegaan en ik heb oprecht geprobeerd met hen mee te trekken in het gelovige
verhaal van God en mens. Ik ben dankbaar voor de ruimte en mogelijkheden
die ik daarvoor heb gekregen.”
Zeker voor de gelovigen in Amersfoort is Josephine een bekend gezicht en
enthousiaste en inspirerende voortrekker. Niet alleen binnen de parochie, maar
als rooms-katholiek gezicht van de lokale oecumene en sinds enkele jaren ook
als voorzitter van de Raad van Kerken in de stad. Voorafgaand aan haar
‘Amersfoortse periode’ was Josephine 12 jaar werkzaam bij de parochie van
Purmerend en omstreken.
Het pastoraal team en de besturen van de parochies Martha en Maria en Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort betreuren het besluit van Josephine, maar
begrijpen dat zij nog een keer een betekenisvolle stap wil maken in haar
loopbaan. Zij wensen haar dan ook alle succes toe in Zwolle.
Tot 1 november blijft ze op volle kracht doorwerken en er is dan ook voldoende
gelegenheid om haar te ontmoeten. Natuurlijk houdt de parochie in het najaar
een passende afscheidsbijeenkomst.
Details hierover volgen nog.

Hagenpreek
Op 29 augustus om 16.00 uur zal weer de Hagenpreek worden gehouden.
“Geworteld Leven” is het thema. Predikant Martin Snaterse zal de preek voor u
verzorgen. Locatie: Coelhorsterweg, Hoogland – West. Neemt u een stoeltje
mee en komt u op de fiets. Meer informatie op amersfoort.arocha.nl

Materiaal voor de Periode van de Schepping
Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de
Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht
gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het
Belgische Ecokerk heeft de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar
liturgisch en bezinningsmateriaal hiervoor uitgebracht.
Voor Vlaanderen en Nederland is een uitgebreid katern gemaakt
met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode.
Dit jaar staan de zeven stappen van het internationale Laudato si’-platform
centraal.
De brochure met suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de
periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl.

Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot
Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke Kerk
aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe Kerk, die ook
op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1
september t/m 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997
opriep.

Plant een boom! Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk
een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te
planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten
van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht
draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te
zien van onze inspanningen.

De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk
initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de
pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015.
Voorzitter is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

Frank Sieraal 12,5 jaar diaken.
Op zaterdag 14 augustus was het 12,5 jaar geleden dat Frank Sieraal diaken
werd gewijd. In het weekend van 14 en 15 augustus is hier op gepaste wijze
bij stilgestaan. Zaterdagavond bij St. Jozef in Hooglanderveen en op zondag
in de St.Ansfriduskerk. We wensen Frank Gods zegen voor de toekomst.
Namens de Henricus geloofsgemeenschap heb ik Frank een felicitatie
gestuurd. Wil je het persoonlijk doen, zijn adres is:
Bevrijdingsweg 25, 3815 XK Amersfoort.

Tijdelijk verblijf.
Een paar weken geleden is Riet v.d. Heiden thuis gevallen: heup en linker
pols gebroken. Na een verblijf van een paar weken in het ziekenhuis is er nu
ook plaats voor haar in de Biltse Hof in Bilthoven. Jacques is daar al een
paar weken.
Riet is er sinds 6 augustus om te revalideren. Dat zal nog een hele weg voor
haar zijn. Maar gelukkig is ze nu bij haar man. Hun adres:
Biltse Hof,
Prof. Bronkhorstlaan 4
3723 MB. Bilthoven.
We wensen hun samen veel kracht en moed toe.
Een kaartje ter bemoediging is zeker op zijn plaats. Giny

Terugblik coronajaar 2020:
Mauricio Meneses over pastor-zijn in coronatijd: ‘We hebben niet
alles onder controle…’ Deze zomer publiceert rkkerk.nl een serie
artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2021.
De artikelen schetsen een beeld van hoe de kerk in 2020 werd
geconfronteerd met de ingrijpende consequenties van de
coronapandemie en hoe men daar in die eerste periode mee om is
gegaan. Ze bieden een 4 momentopname uit 2020, intussen is de
situatie veranderd, maar stuk voor stuk zijn deze verhalen informatief
en bieden ze leerpunten voor nu en de toekomst. Wat betekent het
om pastor te zijn in deze coronatijd? Pastor Mauricio Meneses vertelt
zijn persoonlijke verhaal.
Door onderstaande link te gebruiken kunt u het hele verhaal lezen.
https://www.rkkerk.nl/terugblik-coronajaar-2020-mauricio-menesesover-pastor-zijn-incoronatijd-we-hebben-niet-alles-onder-controle/

Spreuk van de maand.
We worden niet bemind omdat we goed zijn.
We zijn goed omdat we bemind worden.
Ik geloof dat goedheid de basisconditie is
en slechtheid de afwijking
Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.
(Desmond Tutu.)

Open dag. DAHLIAVERENIGING DE AMERBLOEM.
Zaterdag 28 augustus 2021 10:00 – 15:00 uur
DOLLARDSTRAAT 119A – AMERSFOORT
Verkoop bloemstukken en koffietafel boeketjes, verloting, koffie/thee en
gebak, imker, kleine kunstmarkt met keramiek, textiel, haakwerk, eigen
gemaakte jam etc. www.amerbloem.nl

Af te halen: overgebleven spullen uit het Wandelhuys.
Na het vertrek van het secretariaat uit het Wandelhuys hebben onze
vrijwilligers alle overgebleven spullen overgebracht naar de Dagkapel. Deze
artikelen wilden we niet zomaar weggooien.
Het gaat om kopjes, glazen, boeken, een boekenkast, kerstspullen, oud
tuingereedschap etc. Daarom nodigen wij u als parochiaan uit om de spullen
te bekijken en op te halen op werkdagen van 9 t/m 27 augustus tussen ’s
morgens 10.00 en 12.00 uur. Belangstellenden kunnen zich melden bij de
zij-ingang van de H. Kruiskerk aan de Ruijterstraat. En zoals altijd staat de
koffie klaar in de Ontmoetingsruimte.
Tot ziens! Namens de vrijwilligers, Walther Matthys

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.
Gelezen op een kaart in het diaconaal steunpunt.
Hier bij de Emmaüskerk.

