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Nieuwsbrief bij de viering van  26 september 
2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 26 september   
 

 
Op 26 september is er een viering van 
Woord en Gebed om 10.30 uur. 
 
Aanmelden voor vieringen is niet meer 
nodig. Zie nadere informatie in deze 
Nieuwsbrief onder nr 5. 
 
De viering wordt gestreamd.  
 

        
“Zijn Geest Geopenbaard”       
 
 
 
2. Collecte 26 september 2021  

 

Stichting Nationale Ouderenfonds.  

Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van 

kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van 

eenzaamheid centraal.  

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op IBAN: NL94 

RABO 0311 9117 57 t.n.v. Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort. 

 
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 
Alle nieuws en berichten over onze geloofsgemeenschap kun je vinden op 
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/   
 
Aan de linkerkant van het beginscherm van sfx vind je de link naar de 
stream (uitzending) uit onze kerk (https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-
vieringen/), je kunt daar de laatst uitgezonden viering terugkijken en 
verder naar beneden zie je ook de teksten van de gehouden overwegingen. 
Kijk er eens rond. Heb je iets te melden? Stuur dan een bericht naar 
bernadette@heesbeen.nu  Als lid van de werkgroep Communicatie en 
Publiciteit zorgt  zij voor deze site. 
 

5. Regels in verband met corona vanaf 25 september 2021 
 

• De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve 
meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het 
kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan 
worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze 
versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt 
uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij 
het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

• De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien 
gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het 
karakter van de Kerk. 

• Kerkgangers mogen weer naar voren komen voor de H.Communie. De 
communie wordt op de hand uitgereikt. 

• Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook 
koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde 
dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. 
Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter 
afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.  

• De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor 
het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat 
met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen 
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo 
blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, 
hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 
 

6. Klimaatpelgrims in Amersfoort van 5-7 oktober 
 

In Glasgow vindt van 1-12 november de belangrijke klimaatconferentie 
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plaats waar landen concrete actieplannen zullen 
presenteren, als uitwerking van de 
eerdere  afspraken in Parijs in 2015. 
Vanuit Polen is een groep van 30 pelgrims 
vertrokken, doe op 30 september de Nederlandse 
grens bereikt. Van 5-7 oktober verblijft de groep in 

Amersfoort, in het Brandpunt (Kattenbroek). 
 
Zondag 3 oktober zal de viering in de Xaveriuskerk in het teken staan van 
de klimaatconferentie.  

 
Woensdag 6 oktober kunt u meedoen aan het programma in Het 
Brandpunt: 
- 10.30-12.00: nadere kennismaking met de pelgrims. 
- 19.30: een korte viering  in Taizé-stijl  
De voertaal is Engels. Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst op 
woensdagmorgen of aan de viering op woensdagavond, meldt u zich aan 
bij: 033GroeneKerken@gmail.com 
De viering kan ook als stream worden 
gevolgd: https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering                                      
                                                                                                
Donderdagmorgen 7 oktober 9.00u vertrekken de pelgrims met een 
zegenbede, naar Zeist, de volgende etappeplaats. 
Als u wilt kunt u een dag meelopen met de pelgrims richting Zeist (de 
volgende etappeplaats). 
Opgave: https://www.truetickets.nl/p/15191/klimaatpelgrimage 

 

Zondagmiddag 10 oktober wordt een minipelgrimage georganiseerd, 

waarin we met elkaar praten over vragen rondom klimaat en 

duurzaamheid.  

Deelnemers maken in tweetallen een wandeling van ca 10 km langs vier 

groene kerken in Amersfoort. Onderweg zijn er handvatten voor 

overdenking en gesprek. 

Start 13.30: Johanneskerk (binnenstad), vandaar naar Inham (Hoogland) en 

Brandpunt (Kattenbroek), terug naar de Xaveriuskerk (binnenstad). 

Iedereen is welkom en kan meelopen. Er is ook een mogelijkheid om de 

route te fietsen. Opgave bij: 033GroeneKerken@gmail.com  (ook vermelden 

als u wilt fietsen) 

U kunt de klimaatpetitie van de kerken 

ondertekenen   https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/ 

 

Voor meer informatie: Huib Klamer,   hkklamer@casema.nl  
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7. Een gedachte 

Door Giny Wierenga 

 

Zegenbede. 

Zegen ons op deze dag en alle dagen 

met de vrucht van Uw Geest. 

Dat liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing 

ons leven mogen vervullen. 

Zegen ons op de plaats waar 

U ons roept, waar dat ook is. 

Dat wij ook anderen mogen zegenen, 

dat zij tot bloei mogen komen. 

Dat wij ons mogen inzetten 

om vrede en recht te brengen. 

Zegen ons daartoe met moed, 

wijsheid en genade. 

Als brood dat gebroken wordt, 

Zegen ons in Christus naam. 

 

Amen. 

 

 


