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Nieuwsbrief bij de viering van  10 oktober 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 10 oktober   
 

 
Op 10 oktober is er een viering van Woord en Gebed om 10.30 uur. 

 
Aanmelden voor vieringen is niet meer nodig.  
 
De viering wordt gestreamd.  
 
Zondag 17 oktober is er een eucharistieviering. 
Deze begint om 11.00 uur      
 
 
 
“Geef mij wijsheid”     
 

 
2. Collecte 10 oktober 2021  

 
Je bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op  

De Parochiële Caritas Instelling probeert noden te lenigen die 

niet voldoende kunnen worden opgevangen door de sociale 

voorzieningen. Mensen in acute financiële nood worden door de P.C.I. 

bijgestaan. IBAN NL64RABO 0123 000 238 t.n.v. PCI Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort o.v.v. donatie. 

Je kunt ook een bedrag overmaken via onderstaande QR code: 

 

https://www.caritas.org/who-we-are/laudato-si/
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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. 
 
 

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. Mini pelgrimage zondagmiddag 10 oktober 

Zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis 

033GroeneKerken organiseert zondagmiddag 10 oktober een mini 

pelgrimage langs vier Groene Kerken in Amersfoort. Het thema van de 

pelgrimage is 'Zorg voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis'. In 

tweetallen maken we een wandeling van circa 11 km. 

(Fietsen kan ook.) Onderweg zijn er handvatten voor 

overdenking en gesprek over klimaat en 

duurzaamheid. We starten om 13.30 uur bij de 

Johanneskerk (binnenstad, Westsingel 30), vandaar 

gaan we naar de Inham (Hoogland) en Het 

Brandpunt (Kattenbroek). Daarna wandelen we terug naar de Xaveriuskerk 

(binnenstad, ‘t Zand 29) waar we de pelgrimage rond 17.00 uur 

gezamenlijk afsluiten.  

 

6. Roze viering 

Op 10 oktober aanstaande om 14.00 uur wordt er in de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk aan ’t Zand 29 te Amersfoort een roze viering gehouden. Deze 
viering is van en voor leden van de LHBTI+gemeenschap en iedereen die 
solidair is. Alle kleuren van de regenboog zijn welkom! 

https://katholiekamersfoort.nl/sfx/
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen/
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen/
mailto:bernadette@heesbeen.nu
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Voorganger is Diederiek van Loo, stadsdominee van Amersfoort. Het koor 
“Fons” van de Fonteinkerk zingt, Rien Donkersloot is organist/pianist. Na 
afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij met koffie of thee en 
wat lekkers. 
Waarom een roze viering? Recente berichten van geweld tegen LHBTI+ers 
tonen aan dat inclusiviteit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat 
geldt ook voor een aantal kerkgemeenschappen. Als je vaak afwijzing hebt 
moeten verdragen is het van grote waarde om een vanzelfsprekend welkom 
te ervaren in een roze viering. Zich geliefd weten bij God en medemens, dat 
doet goed en maakt weerbaar. 
Het thema van de viering is liefde, natuurlijk! We staan stil bij de 
onvergankelijke liefde uit de brief aan de Korintiërs, maar ook bij Maria en 
haar zalfpot en hoe haar liefde voor Jezus niet door iedereen op waarde 
werd geschat. Iedereen is welkom! 

 

 

7. Dichter bij Jezus. Vele stemmen, één weg. 

 

Een serie online bijeenkomsten over teksten van Marcus, Paulus, 

Lucas en Johannes.  

We kunnen Jezus leren kennen uit de evangelieverhalen. Er zijn er vele, met 

verschillende kleuren, van heel concreet verhalend tot diep spiritueel en 

hartstochtelijk.  We lezen enkele er van in de maanden oktober tot januari: 

Marcus, Lucas en Paulus (zij horen bij elkaar), en Johannes. Vier kleuren op 

het brede palet. Zo krijgen we meer inzicht in de historische Jezus, zijn 

Joodse wortels en de fascinatie die van Hem uitging in de eerste eeuw. Maar 

ook oog voor de verscheidenheid die er in de eerste eeuwen was om die 

ervaringen te verwoorden.   

De bijeenkomsten zijn steeds dezelfde van opzet: een korte toelichting op 

de tekst, we lezen deze hardop, en dan spreken we er een half uurtje over.  

12 verschillende mensen uit de SFX en daarbuiten zullen de bijbelteksten 

inleiden, Dries van den Akker S.J. (Marcus-kenner),  ds. Rolinka Klein 

Kranenburg (PKN Veenkerk), Mauricio Menesses, Bart Verreijt. We komen 

online bij elkaar, en na opgave ontvangt u een link om deel te kunnen 

nemen 

Data: vanaf 25 oktober tot 31 januari, steeds op maandag van 19.00 uur tot 

19.45 uur.  

Vragen? Mail naar Cor Arends, arends2@xs4all.nl 

Aanmelding : secretariaatsfx@gmail.com 

 

 

about:blank
about:blank
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8. DAC-groep 

 

Donderdag 21 oktober is er een Mariaviering in de Sint Franciscus 

Xaveriuskerk. De dienst begint om 10.30 uur. Na de dienst is er een gezellig 

samenzijn met een kopje koffie, thee of fris, met iets lekkers erbij.                                                                                                                                                            

U KOMT TOCH OOK?Als u graag vervoer wilt, belt u even met:                                                                 

Riet Vertegaal tel. 4721703 – mob. 06 42 32 58 74                                                   

Of Jacqueline Stokker tel. 06 22 64 41 24 

 

9. Marathon Amersfoort 

Op zondag 17 oktober is het i.v.m. de Marathon Amersfoort lastig om naar 
de kerk te komen, vooral omdat er een eucharistieviering is die om 11 uur 
begint. De zandraad heeft overleg gehad met de organisatie en het volgende 
afgesproken: 

  
Tijdens marathon op zondag 17 oktober is er beperkte toegankelijkheid van 
het Zand. Kom voor zover mogelijk per fiets of lopend.  
Als u toch met de auto komt, wordt de piek van de lopers in de 
Bloemendalsestraat wordt tussen half 11 en 10 voor elf verwacht. 
Begeleiders van de marathon laten auto's  - als er geen lopers zijn - 
gecontroleerd door op Bloemendalsestraat. Er zullen wel openingen zijn 
maar mensen zullen soms wel langer moeten wachten voor ze er door 
worden gelaten. 

  
Na afloop van de dienst 
Via het Zand naar stadhuis kan niet, want de Westsingel is deel van het 
parcours van de marathon en daardoor afgesloten. 
Steek de Bloemendalsestraat over en rij dan via de Teut verder, dit is 
dan beste route. 
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de viering via de streamingsdienst te 

volgen. 

 

10. Koster gezocht 

Zou u misschien in uw geloofsgemeenschap kunnen en willen kijken of u 
iemand kent die dit als vrijwilliger zou willen doen? Misschien iemand die 
al koster was, maar moest stoppen omdat de kerk gesloten is?  
In het klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort wonen 
nog bijna vijftig zusters, die allemaal al op leeftijd zijn. Ze zoeken graag de 
rust en stilte van hun mooie kapel, en komen graag naar de vieringen. 
Daarom proberen we nog vier vieringen per week te houden, waaronder de 
Eucharistieviering op de zaterdagmiddag. 
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De zusters waarderen het zeer als er een koster is die de kapel netjes 
klaarmaakt en na afloop alles weer keurig opruimt. Momenteel bestaat het 
kosterteam uit vier vrijwillige kosters en één zuster. Maar we zoeken nog 
iemand die het team wil aanvullen. Het rooster zullen we in onderling 
overleg invullen.  

Als vrijwilliger krijg je in elk geval een attentie op je verjaardag en 
eens per jaar een kerstpakket. Maar het mooiste zijn de contacten met de 
zusters. Stuk voor stuk sterke vrouwen, die hun leven hebben ingezet voor 
God en de mensen. Vaak in het onderwijs, maar ook in de parochies, de 
bejaardenzorg en de missie, waar ze veel hebben meegemaakt. Als koster 
ben je vooral dienstbaar tijdens de vieringen, waardoor je veel voor hen kan 
betekenen. 
Als u iemand kent, die dit vrijwilligerswerk zou willen doen, zou dat héél 
fijn zijn! Wilt u dan deze mail of onze contactgegevens aan hem of haar 
doorgeven, zodat hij of zij contact met ons kan opnemen? 

  
Dank je wel! 
Emmanuel Gerritsen 
Pastoraal werker bij de Zusters van OLV van Amersfoort 
Zuidsingel 40, 3811 HC Amersfoort 
Tel: 033 – 46 73 111 (ma, di, do), Mob. 06-15315516 

  
 

 


