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Nieuwsbrief bij de viering van  17 oktober 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 17 oktober   
 

 
Op 17oktober vieren we de eucharistie om 
11.00 uur. 

 
Aanmelden voor vieringen is niet meer 
nodig.  
 
De viering wordt gestreamd.  
 
 

“Getuigen in dienstbaarheid”     
 
 
2. Collecte 17 oktober 2021  

Uw bijdrage is ook welkom op rekeningnummer 

NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v.  Stichting 

Straatpastoraat Amersfoort.  

De zorg voor de naaste is een uiting van onze roeping 

om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te 

benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een 

samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. 

 
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. 

Korte toelichting gebruik QR code: 

- de QR code is te gebruiken met de smartphone of tablet; 
- benodigd op het apparaat: de app van de bank en de app QR 

reader; 
- gebruik app QR reader om de QR code te scannen; 
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- automatisch komt een betaalopdracht vanuit je bankrekening 
in het scherm; 

- onder "gift" kan de gebruiker zelf een bedrag van de gift aan 
collecte, een kaars, een misintentie of een consumptie invoeren; 

- bij omschrijving kan toelichting op de gift worden ingevoegd; 
- daarna vraagt het apparaat om met je eigen cijfercode de 

betaling te bevestigen; 
- zodra de gebruiker dat doet volgt tekst: betaling gelukt. 

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.            
 

                                    
 

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/   
 
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. 
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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. We zijn daarom op zoek naar 

mensen die het leuk vinden om een 

bijdrage te leveren aan de Kerstlichtjestocht. Mochten er mensen zijn die 

graag mee willen doen dan kunnen zij zich op eigen gelegenheid wel in een 

nieuw team hiervoor inzetten.   

Hierbij alvast wat basisinformatie over de Kerstlichtjestocht: 

- 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). 

about:blank
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- De rondwandeling gaat verdeeld worden per 5 personen in 

stukken van ongeveer 200 à 300 meter.  

- Een groepje draagt de verantwoordelijkheid voor dat deel van de 

route. Dit kan bijvoorbeeld zijn  zang / dans / kort 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. 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 Bloemendalse straat. 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 Bloemendalse straat over en rij dan via de Teut verder, dit is 
dan beste route. 

 

 

9. 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 

about:blank

