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Nieuwsbrief bij de viering van  24 oktober 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 24 
oktober   

 
Op 24 oktober vieren we om 10.30 uur de 
dienst van Woord en Gebed. 
 
 
De viering wordt gestreamd.  
 
 
“Durf te vragen”     

 
 

2. Collecte 24 oktober 2021 Wereldmissiedag  
Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal in 
Wereldmissiemaand van dit jaar besteedt Missio aandacht aan de kerk in 
Guinee. 
Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op 
rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO 
Wereldmissiemaand, Den Haag  
 

3. Overmaken collectegift met QR-code 

Voortaan kan uw collectegift overgemaakt worden via onderstaande QR-

code. U hóeft dus geen contant geld meer mee te nemen naar de vieringen. 

Van harte aanbevolen om met de QR code digitaal deel te nemen aan de 

collecte. Dit kan op elk gewenst moment. De QR code werkt overal en kan 

zo vaak als men wenst gebruikt worden.            
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4. 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. 
 
 

5. Streaming 2 
Alle nieuws en berichten over onze geloofsgemeenschap kun je vinden op 
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/   
 
 

6. Sint Maarten vieren met straat en kerk 

Een maaltijd op 11 november voor mensen van de straat en van ‘t 

Zand.  

 

In de serie bijeenkomsten waarin samen 

eten en drinken centraal staat organiseren 

we een maaltijd voor staatmensen en 

zanders.   

Samen eten is gezellig, vooral als het 

kouder wordt. Dat gaan we doen met Sint 

Maarten. Maarten was die bisschop die zijn 

mantel doormidden sneed toen hij bij de 

poort van de stad een bedelaar zag, en zo 

zorgde voor wat warmte.  

Je bent welkom op t Zand 31 donderdag 11 

november , half één voor de maaltijd en vrolijke muziek. 

Er zijn helaas maar een beperkt aantal plaatsen, 15, dus aarzel niet en meld 

je aan : secretariaatsfx@gmail.com  

 

 

7. KERSTLICHTJESTOCHT  

Dit jaar wordt er een Kerstlichtjestocht georganiseerd in de binnenstad op 

zaterdag 18 december. Waar er bij de voorgaande jaren een kernteam 

binnen de SFX de organisatie op zich nam, is dat dit jaar helaas niet het 

geval. Daarom kan iedereen zich dit jaar individueel aanmelden. Iedereen 

die het leuk vindt om mee te doen is van harte welkom om zich aan te 

melden via onderstaand e-mailadres.  

Hierbij alvast wat basisinformatie over de Kerstlichtjestocht: 

 

about:blank
about:blank


3 
 

- De Kerstlichtjestocht zal dit jaar een 

rondwandeling zijn. 

- Het zal zich geheel buiten 

afspelen. Het zal nergens binnen in 

een kerk zijn, dus ook niet in de SFX. 

- Men kan individueel mee doen of in 

een groepje van minimaal 5 personen 

(meer mag ook). 

- De rondwandeling gaat verdeeld worden in stukken van 

ongeveer 200 à 300 meter.  

- Een groepje van 5 personen draagt de verantwoordelijkheid voor 

dat deel van de route. Dit kan bijvoorbeeld zijn  zang / dans / korte 

toneel. 

Mochten er mensen zijn die graag mee willen doen dan kunnen zij 

zich uiterlijk vóór 1 november aanmelden bij Patricia Lambooij 

(via  E-mail:  pat.lambooij@ziggo.nl). 

 

8. Evensong 
 

Zondagmiddag 31 oktober om 15.30 uur organiseert de Raad van Kerken 
een evensong in de Sint-Joriskerk. Medewerking verleent het Sint-Joris 
Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage. De toegang is vrij, er is een 
collecte bij de uitgang.  
 

9. Allerzielen 2021 

 

Op Allerzielen zijn er overdag twee vieringen op 

begraafplaatsen.  

Diaken Frank Sieraal gaat om 15:00 uur voor in een 

viering van Woord en Gebed op de begraafplaats 

aan de Utrechtseweg.  

 

Op begraafplaats Rusthof is er om 15:00 uur in de Torenzaal een 

gedachtenisviering. Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van 

de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort, gaat in deze viering voor. 

 

 

10. Eenvoudig leven - waar begin je (aan)? 
 
Het laatste VN-klimaatrapport heeft ons nog eens met de neus op de feiten 
gedrukt:  we zijn hard op weg deze wereld onleefbaar te maken. 

about:blank
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Onvermijdelijk doemen de vragen op: Wat moeten we doen? Wat kunnen 
we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?  

In een serie van vijf (maandelijkse) bijeenkomsten willen we in het seizoen 
2021-2022 over die spannende vragen nadenken. Het beraad over die 
vragen krijgt in de kerk een extra lading: wat vraagt God van ons, in deze 
tijd? Hoe actualiseren we bijbelse grondwoorden als verootmoediging, 
vernieuwing en verwachting? 
Elk van de bijeenkomsten begint met een compacte, prikkelende inleiding, 
daarna volgt een gesprek in kleine kring. En we blijven niet in 
beschouwingen steken; het loopt uit op een aantal handvatten en suggesties 
voor het eenvoudige leven, hier en nu, ondersteund door ervaringsverhalen 
uit de praktijk. 

De bijeenkomsten staan onder leiding van theologen Bert en Wilma de 
Leede en Koos van Noppen, journalist. Ze maken deel uit van de werkgroep 
‘Eenvoudig leven’ binnen de PKN die recent het gelijknamige 
bijbelstudieboekje publiceerde, uitgegeven bij KokBoekencentrum, Utrecht. 
Mede-auteurs Sam Janse en Paul Schenderling zullen ook een bijdrage 
leveren aan de avonden. 

Deelname is gratis. Dit zijn de data: de woensdagavonden 10 november; 8 
december, 19 januari, 16 februari en 16 maart. Inloop vanaf 19.30 uur, 
het programma duurt van 20.00 tot 21.45 uur. 
Locatie: Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE Amersfoort. 
Aanmelden gewenst, via een mailtje naar: h.de.leede@planet.nl. 

 

11. Open avond over Alphacursus 
 

Vind je het leuk om meer te weten de achtergronden van het geloof en wat 

het je kan brengen in de deze tijd? En vind je het vooral ook leuk om 

mensen te ontmoeten die deze interesse ook hebben? 

Vanuit de St.Josephkerk willen we de Alphacursus voor de hele parochie 

opstarten. Een serie bijeenkomsten rond een maaltijd over geloof, 

levensvragen en ontmoeting. Om te verkennen of dit idee in vruchtbare 

grond valt is er op dinsdag 26 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal 

St. Joseph een open avond, ingeleid door Eliza Oudshoorn, vrijwilliger 

bij het Katholiek Alpha Centrum. Iedereen is van harte en uitgenodigd om 

mee te denken, zonder enige verplichting. Je kunt je aanmelden via 

lokaalteam@stjoseph-olva.nl (ivm koffie / thee). 

 

 

 

about:blank
about:blank
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12. Een gedachte 

Door Giny Wierenga 

Een kleine jongen van acht stond voor een schoenwinkel en staarde naar de 
mooie schoenen in de etalage. Hij liep zelf op blote voeten en bibberde af en 
toe in de kou van oktober. Een keurig geklede dame vroeg hem waarom hij 
zo naar die schoenen keek. "Ik heb God gevraagd of Hij mij een paar 
schoenen wil geven," zei hij. De dame pakte hem bij de hand en samen 
gingen ze naar binnen. Ze vroeg in de winkel om vier paar sokken voor de 
jongen en ook een bak water, zeep en een handdoek. Ze nam de kleine 
jongen mee naar achteren, deed haar handschoenen uit, knielde bij het 
knulletje neer en waste z'n kleine voetjes, waarna ze die afdroogde met de 
handdoek. De bediende kwam inmiddels met de sokken. Ze vroeg het 
jongetje welke kleur hij het mooist vond en toen kocht ze ook een paar 
schoenen. Nadat ze had betaald, gaf ze hem de overige paar sokken en zei: 
"Je zult je nu een stuk beter voelen," en aaide hem over zijn bol. Eenmaal 
buiten wilde ze weglopen, maar het kereltje pakte haar hand en keek naar 
haar op, terwijl tranen in zijn ogen stonden.  
Hij vroeg: "Bent u de vrouw van God?"  

Uit: Het Zoeklicht!  
 

 

 


