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Onttrekking H. Kruiskerk definitief:
Zondag 10 oktober laatste viering. Deze week heeft het aartsbisdom Utrecht
laten weten dat het besluit om de Heilig Kruiskerk aan de eredienst te
onttrekken, definitief is geworden.
Eerder dit jaar is de functie van Eucharistisch Centrum al van deze kerk
overgegaan naar de St. Martinuskerk in Hoogland.
In overleg met het pastoraal team is besloten dat de laatste viering in de
Heilig Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 10 oktober 2021 om 14 uur.
Tijdens deze laatste viering zal in processie het Allerheiligste worden
overgebracht naar de St. Martinuskerk. Het decreet om de Heilig Kruiskerk
aan de eredienst te onttrekken is begin dit jaar door het Bisdom afgeroepen.
De bezwaren hiertegen zijn verworpen, waardoor de onttrekking nu
onherroepelijk is geworden. De afgelopen maanden hebben parochianen van
zowel de Heilig Kruiskerk als de St. Martinuskerk hard gewerkt om de
overgang mogelijk te maken. Een moeilijk en pijnlijk, maar helaas
noodzakelijk werk. Met de sluiting van deze vieringslocatie wordt tegemoet
gekomen aan de beperkte menskracht van het pastorale team en bovendien
aan de financiële positie van de parochie. De Baptistengemeente heeft
aangegeven de kerk te willen huren voor haar diensten. De pastorie is
verhuurd aan een instelling. De Heilig Kruiskerk blijft dus als gebouw
behouden en blijft een maatschappelijke en spirituele functie vervullen

Viering in Puntenburg.
Op maandag 4 oktober is er weer een w. en c. viering in Puntenburg.
In de kleine ruimte of boven in de bibliotheek.
Voorganger Frank Sieraal en met muzikale omlijsting van Jos Konings.
Van harte uitgenodigd.

Koffiedrinken.
Helaas kan ik daar verder nog niets over vertellen.
Hopelijk de volgende keer…

Afscheid met beren en een ui…
Met mijn eigen afscheid van de parochie voor ogen lopen er nogal wat beren
op mijn pad. Meestal ’s nachts trouwens. Van die grote bruine die je de
doorgang versperren en teddy’s die mij doen laten denken: je kán helemaal
niet weg, er is nog veel te veel te doen, je bent nodig, daar moet je heen
enzovoort. Of van die andere lobbessen die in mijn onrustige oren
fluisteren: wat laat je eigenlijk allemaal voor moois achter? Je weet toch wat
je hebt, niet wat je krijgt?
Afscheid nemen, hoe doe je dat eigenlijk?
In de ochtend zie ik de beren weer verdwijnen in het woud. En wat ze
achterlaten is een ui. Die geeft soms tranen maar je kan hem ook af gaan
pellen. En dan merk ik hoeveel kracht er zit in onze
geloofsgemeenschappen. Bij zoveel velletjes die ik lostrek of loslaat kom ik
steeds dichter bij de kern die onze parochie vormt: mensen die elkaar dragen
in gelovig perspectief, en elkaar opzoeken en vinden waar geloof moet
worden gevierd en gedaan.
Zowel in OLVA als in de oecumene; heb er vertrouwen in, en weet je
gedragen door de Eeuwige.
In dat spoor wil ik graag afscheid van jullie nemen op vrijdagavond 22
oktober in en rond de Martinuskerk: met een korte viering van
Woord&Gebed, en daarna vooral heel veel ruimte om elkaar onderling te
ontmoeten! De uitnodiging staat elders in nieuwsbrieven en op de website.
Josephine.

Officiële uitnodiging.
Na 13 jaar neemt pastoraalwerkster Josephine van Pampus afscheid.
Vanaf Juli 2008 was Josephine werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort en later ook in de parochie Van HH Martha en Maria van
Baarn en omstreken. In de gemeenschapsopbouw en de oecumene was
‘verbinden’ haar sleutelwoord.
Per 1 November heeft Josephine een nieuwe functie aanvaard als pastoraal
werker / theoloog bij de Dominicanen kerk in Zwolle.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van de
parochies op vrijdagavond 22 oktober 2021.
De avond start met een korte gebedsviering waarin Josephine met anderen
voor zal gaan. Aansluitend is er tijd voor ontmoeting en afscheid.
Plaats: St. Martinus kerk en Pastorie. Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland.
Tijd: 19.00 uur gebedsviering en aansluitend ontmoeting.
Tekst gaat verder op de volgende pagina

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team en de parochiebesturen
Joachim Skiba, pastoor
Angelique Liebens, vicevoorzitter parochie OLVvA
Margriet Nota, vicevoorzitter parochie M&M
NB. De oecumenische geloofsgemeenschap van Het Brandpunt neemt op
zaterdagavond 23 oktober afscheid van Josephine, waar ook de laatste
viering zal zijn op zondag 24 oktober.

Zing je mee bij het afscheid?
Voor de viering van Woord&Gebed gaat Marian van Overmaat een ‘ad-hoc’
koortje dirigeren. Wat is er nou leuker dan op zo’n avond van ontmoeting
ook samen te zingen nu het weer in alle voorzichtigheid mag? Wil je
meedoen? Geef je dan op bij Marian marian.overmaat@gmail.com
Marian stuurt je dan alvast een berichtje met liederen voor de viering.
Er is slechts één repetitie gepland, op dinsdagavond 19 oktober, om 20.00
uur in de Martinuskerk. Luud van Loenhout speelt achter de piano.

Gedenkplaat.
Onlangs is bij het oorlogsmonument op Nijenrode een gedenkplaat
geplaatst. Een plek om even bij stil te staan. Later in het jaar wordt er
verder aandacht aan besteed.
Dit monument Nijenrode in Amersfoort is opgericht ter nagedachtenis aan
twee personen die hier op 3 oktober 1944 door de bezetter zijn gefusilleerd
als vergelding voor de moord op een NSB’er. De namen van de twee
slachtoffers luiden: Jac. P. Bunnik en G.C. van Hoften
Het monument werd op 3 oktober 1946 onthuld door de Hooglandse
pastoor J. de Jong. Het monument is een geschenk van het koor van de
Henricusparochie in het Soesterkwartier, waar Jacob Bunnik lid van was.
Waar het gedenkteken eerst op de Schothorsterlaan in een landelijke
omgeving stond, is het nu opgenomen in een woonwijk en ligt het feitelijk
aan de Nijenrode.
De omgeving van Hoogland en Amersfoort is sinds de plaatsing
aanzienlijk veranderd. Het hekwerk en gedenkteken zijn gedraaid om het
monument vanaf de weg te kunnen zien. De knot-els is nog steeds dezelfde
boom die de plaats van deze verschrikkelijke gebeurtenis markeert
Voor meer informatie klikt u op onderstaande link.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1685/amersfoortmonument-nijenrode

10 oktober aanvang 14.00 uur.
Zoals u wellicht al hebt gehoord of gelezen is de onttrekking van de Heilig
Kruiskerk een feit. Op zondagmiddag 10 oktober om 14.00 uur zal de laatste
plechtige Eucharistieviering worden gehouden. De celebranten zijn pastoor
Skiba en pastor Meneses met assistentie van diaken Sieraal. Josephine van
Pampus, Edith Vos en Suhail Tafur zullen ook aanwezig zijn. De viering
wordt ondersteund door Gemengd Koor, Lief en Leedkoor, Luud van
Loenhout, Ineke Opstal, Jetty en Piet van Nes en Herma v.d. Heijden, o.l.v.
Theo Hoogenboom.
Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn. U HOEFT
ZICH NIET AAN TE MELDEN. U wordt, in het kader van de corona, wel
gevraagd om rekening met elkaar te houden bij het kiezen van een plaats en
het lopen door de kerk. Blijf thuis met klachten die kunnen wijzen op
corona. Een deel van de kerk wordt gereserveerd voor bezoekers die op 1,5
mtr willen zitten. We raden wij u om er met uw kleding er rekening mee te
houden dat het in de kerk fris kan zijn, aangezien er voldoende geventileerd
moet worden.
Na de slotviering is er gelegenheid om elkaar buiten voor de kerk te
ontmoeten met koffie, thee en wat lekkers.
Voor wie niet bij de slotviering aanwezig kan zijn, is er een mogelijkheid
om mee te vieren via livestream. De link vindt u te zijner tijd op onze
website Katholiek Amersfoort.
Voorafgaand aan de slotviering is er zaterdag 9 oktober Open Huis.
Iedereen kan tussen 11.00 en 16.00 uur de Heilig Kruiskerk bezoeken. Elk
heel uur is er een optreden van koorleden en/of musici. Natuurlijk kunt u
ook een kaarsje opsteken en staat de koffie met wat lekkers voor u klaar.
Tevens kunt u in de Dagkapel het video-document bekijken dat Dré Struyk
samen met Ph. Jacobs en A. van Es (St. Franciscus Xaverius) heeft gemaakt
van interviews met de vrijwilligers van de Heilig Kruis
geloofsgemeenschap. Deze video is ook te bekijken op:
https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/29/afscheidsvideo-brengtvrijwilligers-in-beeld/

Geef het door
Kent u iemand in uw omgeving die verbonden was aan de Heilig Kruis
geloofsgemeenschap en wellicht nog één keer de Heilig Kruiskerk zou
willen bezoeken dan vragen wij u dit bericht aan hem of haar door te geven.

Tot ziens op 9 of 10 oktober.

Filmavond vrijdagavond 8 oktober Nu het mogelijk is binnen de
richtlijnen starten we de filmavonden weer op. De eerste film is gepland op
8 oktober. We starten met een ‘sympathieke feelgoodfilm Finding your
Feet. Een film over een nieuw begin maken, toepasselijk in deze tijd. De
film gaat over Lady Sandra Abbott op de vooravond van haar pensioen. Ze
ontdekt op een feestje dat haar man haar na veertig jaar huwelijk ontrouw is
en zoekt onderdak bij haar vervreemde, oudere zus Bif. Bif 10 woont in een
verpauperde woning in de binnenstad. Sandra verschilt totaal van haar
uitgesproken vrij gezinde zus. Maar zij laat Sandra zien dat het leven pas
begint op je 60e! Afhankelijk van de mogelijkheden is deze film op de Sint Martinuspastorie of in Het Brandpunt. Dat ligt mede aan het aantal
aanmeldingen. Wacht dus niet te lang met aanmelden, maar geef u op tijd
op. Wanneer u aangemeld bent, melden we u tijdig de definitieve locatie.
Aanmelden kan via Edithvos@kpnmail.nl

De katholiek Godfried Bomnans.
In de St. Martinus wordt op donderdagmiddag 21 oktober om 14:30 uur een
lezing met Fred Berendse georganiseerd. Hij is de voorzitter van het
Godfried Bomans Genootschap. In deze lezing gaan we het o.a. hebben over
de tijd dat Godfried vraaggesprekken voerde met zijn eigen broer en zus, die
beiden een groot deel van hun leven in een klooster hebben doorgebracht.
Maar ook hebben we de vraag wat dit met hem deed en dat spiegelen we
naar onze huidige tijd. Godfried heeft veel betekend en dat willen we in
deze lezing voor het voetlicht brengen Noteer dus de datum 21 oktober en
aanvangstijd 14:30 uur in uw agenda. Het wordt georganiseerd in de DonBoscozaal van de Pastorie. Voor deze avond kunnen we maximaal 30 à 40
gasten ontvangen, want we houden in deze Coronatijd voldoende afstand
van elkaar. Bij binnenkomst dient u een vaccinatiebewijs of testbewijs te
laten zien via de CoronaCheck app of op papier. Na afloop vragen wij u een
vrijwillige bijdrage!!

Spreuk van de maand.
Tempels zijn niet nodig,
ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig.
Onze eigen hersenen,
ons eigen hart is onze tempel,
mijn filosofie is vriendelijkheid.
(De Dalai Lama)

Klimaat pelgrims langs Amersfoort.
Van 5-7 oktober verblijft een groep van 30 klimaatpelgrims in Amersfoort,
in het Brandpunt (Kattenbroek). Vertrokken uit Polen en Duitsland lopen ze
naar Glasgow, waar ze van 1-12 november de klimaatconferentie bijwonen.
Een cruciale conferentie waar concrete plannen moeten worden vastgesteld,
als uitwerking van de eerdere afspraken in Parijs in 2015.
De klimaatpelgrims vragen met hun tocht lokaal aandacht voor
klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid.

Speciale viering op zondag 3 oktober.
De viering is in de St. Franciscus Xaveriuskerk, en begint om 10.30 uur. In
deze speciale viering zal pastoraal werker Josephine van Pampus aandacht
besteden aan klimaat en duurzaamheid.

Verblijf van de pelgrims
van 5-7 oktober in het Brandpunt. Voor de pelgrims wordt een
programma voorbereid, speciaal voor woensdag 6 oktober. De pelgrims
komen dinsdagnamiddag 5 oktober aan en verblijven twee nachten in het
Brandpunt. Donderdagmorgen 7 oktober vertrekken ze weer.

Kleine klimaatpelgrimage op zondagmiddag 10 oktober.
Voor mensen uit kerken: op zondagmiddag 10 oktober wordt een
minipelgrimage georganiseerd langs enkele groene kerken in Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Huib Klamer (St. Franciscus
Xaveriuskerk) email: hkklamer@casema.nl U kunt ook reageren naar het
gemeenschappelijk emailadres: 033GroeneKerken@gmail.com

Ondertekening Klimaatpetitie
Deze week hebben alle RK parochies en protestantse gemeente een brief
ontvangen van Vastenactie en GroeneKerken met het verzoek om de
internationale klimaatpetitie te ondertekenen, waarin regeringsleiders
worden opgeroepen tot een rechtvaardiger klimaatbeleid. Ook personen
kunnen deze petitie ondertekenen en doorsturen naar vrienden en bekenden.
Op 10 oktober is er een grote klimaatmars van Amsterdam naar Hoofddorp,
waar ook andere organisaties zich bij aansluiten. René de Reuver (scriba
protestantse kerk) en Monseigneur Gerard de Korte (Rooms-Katholieke
kerk) geven de petitie met de verzamelde handtekeningen met de pelgrims
mee naar de klimaattop.

Tekst gaat verder op de volgende pagina

Meer informatie over het ondertekenen van de klimaatpetitie en de gelovige
onderbouwing ervan vindt u op : www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
De 30 klimaatpelgrims - onderweg vanuit Polen naar Glasgow - komen op
donderdag 9 september aan in Bad Sachsa in Duitsland. Ze hebben dan 532
kilometer in 27 etappes afgelegd. Elke dag lopen de pelgrims een route van
ongeveer 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. Plaatselijke kerken
zorgen voor onderdak en eten onderweg voor de pelgrims
Zondagmiddag 10 oktober: je eigen klimaatpelgrimage langs groene
kerken
Op zondagmiddag 10 oktober vindt een minipelgrimage plaats, waarin we
met elkaar praten over vragen rondom klimaat en duurzaamheid. Iedereen
kan meedoen!
Deelnemers maken in tweetallen een wandeling van ca 10 km (fietsen kan
ook!) langs vier groene kerken in Amersfoort. Onderweg zijn er handvatten
voor overdenking en gesprek.
Start 13.30: Johanneskerk (binnenstad), vandaar naar De 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)
Johan van Dalen, Netwerk 033GroeneKerken

