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Nieuwsbrief bij de viering van  3 oktober 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 3 oktober   
 

 
Op 3 oktober is er een viering van Woord en 
Gebed om 10.30 uur. 
 
Aanmelden voor vieringen is niet meer nodig. Zie 
nadere informatie in deze  
 
De viering wordt gestreamd.  
 

        
“Duurzaamheid”     
Gedoe-gedaan, 
Vrede-vreugde   
 
 
 
2. Collecte 3 oktober 2021  

 
Wereldmissiedag kinderen  

In de Wereldmissiemaand  van 2021 besteedt 

MISSIO dit jaar voor de verzorging en vorming 

van kinderen in de Republiek Guinee.  

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook 
welkom op IBAN: NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. 
Missio Wereldmissiedag v.d. kinderen, Den Haag 

 
 

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 Ontmoet klimaatpelgrims in Amersfoort  op woensdag 6 

oktober 

 

In Glasgow vindt van 1-12 november de belangrijke 

klimaatconferentie 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 die op 30 september de Nederlandse 

grens bereikt. Van 5-7 oktober verblijft de groep in Amersfoort, in het 

Brandpunt. 

Het netwerk 033GroeneKerken, Raad van Kerken Amersfoort en Brandpunt 

organiseren een klein programma. 

- Woensdag 6 oktober ‘s morgens 10.30-12.00 uur een ontmoeting met 

de pelgrims in Het Brandpunt. In kleine groepjes gaan we met hen in 

gesprek. 

De voertaal is Engels. Als u wilt meedoen, meldt u zich aan 

bij: 033GroeneKerken@gmail.com 

’s Avonds 19.30 uur: een korte viering  in Taizé-stijl, met medewerking van 

Josephine van Pampus en Martin Snaterse. Deze viering kan ook als stream 

worden gevolgd worden: 

https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering                                                         

                                                                              

- Donderdagmorgen 7 oktober 9.00 uur vertrekken de pelgrims met een 

zegenbede, naar Zeist, de volgende etappeplaats. 

 

Doe mee aan minipelgrimage langs groene kerken op zondag 10 

oktober middag.  

https://katholiekamersfoort.nl/sfx/
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen/
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen/
mailto:bernadette@heesbeen.nu
mailto:033GroeneKerken@gmail.com
https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering
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- Zondagmiddag 10 oktober wordt een minipelgrimage georganiseerd voor 

alle kerken in Amersfoort, 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 uur 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) 

 

Klimaatpetitie 

 

U kunt de klimaatpetitie van de kerken 

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

 

Meer informatie: Huib Klamer,   hkklamer@casema.nl  

 

 
5. 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.  

mailto:033GroeneKerken@gmail.com
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/
mailto:hkklamer@casema.nl
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Vragen? Mail naar Cor Arends, arends2@xs4all.nl 

Aanmelding : secretariaatsfx@gmail.com 

 

 

6. Afscheid Josephine 

 

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.  
 
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.  
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