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Nieuwsbrief bij de viering van  12 september 
2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 12 september   
 

 
Op 12 september 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.  
 
        
“Welke stem hoor ik in mij”       

 
 
 
2. Collecte 12 september 2021  

 

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op 

rekeningnummer NL95 RABO 0118 6286 66 t.n.v. Kledingbank 

Amersfoort . 

In Nederland verkeren mensen in financiële moeilijkheden als gevolg van 

ziekte, echtscheiding, verslaving of een faillissement. Huisvesting, voeding 

en kleding zijn de primaire levensbehoeften.  

De kledingbank wil inwoners van Amersfoort en omstreken, die op geen 

andere wijze kunnen worden geholpen, in een van deze behoeften 

voorzien.   

 
3. Streaming 1 
 

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. Streaming 2 
De site van de Franciscus Xaverius wordt sinds 1 augustus niet meer 
bijgewerkt.  Om informatie over de SFX te lezen ga je naar de site van de 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort site: https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-

vieringen/     
 
De overwegingen van de zondagen kun je ook op deze link vinden. Daarvoor moet je 
naar het einde van deze link scrollen. 
 
Voor meer informatie op de site: ga naar  https://katholiekamersfoort.nl/sfx/  
 

5. Vormselvoorbereiding van start 

Voor kinderen in groep 8 van de basisschool of de 

brugklas start in september de voorbereiding op het 

Heilig Vormsel. Alle kinderen hebben als het goed is 

een uitnodiging thuis gehad.  

Doe mee en kijk over je horizon: je leert over de kerk, 

maar óók over omzien naar elkaar. Een mooi traject 

waarin de tieners met elkaar optrekken, de waarde van 

geestkracht ontdekken en het belang voor de inzet voor mensen om je heen. 

Zo zullen de tieners zich gaan inzetten voor de Voedselbank Amersfoort. 

Pas aan het einde van de voorbereiding beslissen de tieners zelf of ze klaar 

zijn voor het Vormsel. Geef je kind(eren) een mooie basis mee voor een 

nieuwe stap in het leven! De vormselviering is dit jaar op 30 januari in de 

St.Martinuskerk. 

Aanmelden vóór 24 september via vormselolva@gmail.com  

Werkgroep Vormselvoorbereiding, Edith Vos 

 

 

6. Kleuren van de ziel               

Een tweede lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de   hand van 

afbeeldingen van zijn werk door Ruud Bartlema 

 

zondag 19 september  

15.00-17.00 uur                           

 

Marc Chagall groeide hij op in een 

typisch joods gezin dat de sfeer 

ademde van de mystiek van het 

Chassidisme. Tot aan zijn dood heeft 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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hij geschilderd vanuit  de diepe indruk die  de verhalen en ervaringen van zijn 

kindertijd op hem maakten.   

Ook in deze tweede lezing  maken we, net als in de eerste (februari 2020), aan 

de hand van afbeeldingen van Chagall’s schilderijen een tocht door het werk en  

leven van deze kunstenaar tussen 1917 en 1985. Deze tweede lezing  is ook 

uitstekend te volgen voor wie de eerste lezing niet meemaakte. 

Ruud Bartlema  (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, 

met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Op dit 

moment woont en werkt  hij als beeldend kunstenaar en leraar joodse mystiek.  

opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

 

 

7. Een gedachte 

Door Giny Wierenga 

 

Vluchtelingen. 

Ze hebben onze hulp niet nodig  

Dus zeg me niet: 

Deze vermoeide gezichten hadden van mij of jou kunnen zijn  

Het leven had anders kunnen beschikken  

Zie ze zoals ze werkelijk zijn:  

Luiaards en lamzakken  

Lijntrekkers en lanterfanters  

Moordenaars en dieven 

Met bomvesten aan   

Wat ze niet zijn:  

Welkom hier  

Dit is waarvoor we moeten zorgen:  

Terug waar ze vandaan kwamen  

about:blank
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Ze kunnen niet  

Ons eten delen  

Onze huizen delen  

Onze landen delen 

Een beter idee:  

Bouw een muur om ze buiten te houden  

Het is niet oké om te zeggen;  

Het zijn mensen zoals jij en ik  

Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is  

Wees niet zo stom om te denken:  

Wij kunnen op een andere manier naar de wereld kijken  

 

Lees de regels nu van onder naar boven  

(Brian Bilston Bron: Agenda Amnesty International 2021) 

 


