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Op Allerzielen zijn er overdag twee vieringen.
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.

Monstrans van de St. Henricuskerk.
Deze is bij onze kerksluiting in 2014 overgedragen aan de H.Kruis kerk. Bij
de sluiting van de H.Kruis kerk is ‘onze’ monstrans aan de St. Ansfridus
toevertrouwd. Ook het verhaal van de monstrans werd erbij verteld.
Het was een indrukwekkende viering.
We wensen de H.Kruis mensen moed voor de toekomst.
Hopelijk vind je snel een kerk waar je je thuis kunt gaan voelen.

Viering in Puntenburg.
Op 1 november om 14.30 uur is er weer de woord- en communieviering.
Voorganger is Frank Sieraal en met muzikale omlijsting door Jos Konings.
Dus niet s’morgens zoals we eerst afgesproken hadden.

Koffiedrinken op woensdagmorgen.
Misschien lijkt het wat overdreven, maar gezien de corona ontwikkelingen,
willen we toch nog een poosje wachten. We willen zo graag. Maar dit is
toch op dit moment de beste keuze.

Spreuk van de maand.
Alles wat ons in anderen interesseert,
Kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
(Carl Gustav Jung.

“De armen zul je altijd bij je hebben”
5e Werelddag van de Armen (14 nov 2021)
Paus Franciscus heeft in 2016 de 33e zondag van het jaar (dit jaar 14
november!) uitgeroepen tot een extra dag van de Armen, in aansluiting op
de internationale dag van de armoede (jaarlijks op 17 oktober).
Onze Paus spreekt de hoop uit dat deze Wereld dag van de Armen ook de
parochies helpt om meer te doen voor hun arme medemens. Hij sprak
hierover in juni jl. als voorbereiding op de 5e Wereld dag op 14 november
a.s.: Het evangelie van Christus roept ons op om bijzondere zorg voor de
armen te tonen: “De armen zul je altijd bij je hebben” (Mc 14:7).
Jezus sprak deze woorden enkele dagen voor Pesach tijdens een maaltijd in
Bethanië, in het huis van een zekere Simon, bekend als de melaatse. Jezus
kiest niet alleen de kant van de armen; hij deelt ook hun lot. Dit is een
krachtige les voor zijn discipelen in elk tijdperk. Vorig jaar hebben we
opnieuw een plaag meegemaakt die het aantal armen vermenigvuldigde: de
corona pandemie. De armen zijn onevenredig toegenomen en, tragisch
genoeg, zullen ze dat de komende maanden blijven doen. De armen, altijd
en overal, evangeliseren ons omdat ze ons in staat stellen om op nieuwe
manieren het ware gezicht van de Vader te ontdekken. Daarachter kunnen
we een glimp opvangen van het oude Bijbelse gebod: “Als een van uw
broeders en zusters... in nood is, zult u uw hart niet verharden en uw hand
niet voor hen sluiten in hun nood. In plaats daarvan zult u uw hand voor hen
openen en hen vrijelijk genoeg lenen om in hun behoefte te voorzien...
Hoe evangelisch zou het zijn als we met alle waarheid zouden kunnen
zeggen: ook wij zijn arm, want alleen op deze manier zullen we armen echt
kunnen herkennen, ze tot een deel van ons leven en een instrument van ons
heil kunnen maken.
(Rome, Sint-Jan van Lateranen, 13 juni 2021).

In de tekst, die op 14 juni werd vrijgegeven, haalt paus Franciscus het
voorbeeld aan van pater Damiaan: Talrijk zijn de voorbeelden van heiligen
die van het delen met de armen hun levensproject maakten. Ik denk onder
meer aan pater Damiaan De Veuster, de heilige apostel van de melaatsen(...)

Hij stroopte zijn mouwen op en deed alles wat hij kon om het leven te
verbeteren van hen die arm, ziek en verstoten waren. (…) om met hen te
leven en te sterven. Zijn getuigenis komt op het juiste moment in onze tijd,
die gekenmerkt wordt door de pandemie van het coronavirus. De genade
van God is zeker aan het werk in de harten van allen die zich zonder ophef
inzetten voor de allerarmsten en op concrete wijze met hen delen.
Vanuit Caritas Amersfoort willen we op zondag 14 november a.s. ook
aandacht geven aan "Samen tegen Armoede" in Amersfoort. We doen dat
met vele partners, waarover informatie is te vinden via
www.geldcheck033.nl.
U kunt ons uiteraard helpen, via de collecte (NL64RABO 0123 000 238),
maar bijvoorbeeld ook als vrijwilliger in de verschillende lokale
werkgroepen (zie ook de website www.caritasamersfoort.nl/Steun Ons
Namens de PCI OLVvA,
Tom Paffen voorzitter@caritasamersfoort.nl

Afscheid Josephine van Pampus.
Wat was dat een prachtige viering. Een geweldig groot koor en wij in de
kerk konden van harte meezingen. Dat allemaal onder enthousiaste
begeleiding van Marian Overmaat.
Aan het eind van de viering werd Josephine door meerdere mensen
toegesproken.
Het parochiebestuur, het pastoraal team en ook vertegenwoordigers van alle
pastoraatsgroepen waren aanwezig. Josephine is een vrouw die ‘verbinden’
als haar roeping zag en dit op een geweldige manier in onze parochie en stad
heeft waargemaakt. Wij als vertegenwoordigers van de past. groepen wilden
daar iets mee doen. Iedere vertegenwoordiger had 1 meter lint met een
spreuk, gedachte, wens erop. De kleur kon ieder zelf bepalen. Wij van de
Henricus hebben gekozen voor rood: dit staat voor vuur van de verbinding.
Als tekst stond erop: Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat was de titel van
het slotlied van onze slotviering. Maar vooral was het onze wens/ zending
aan Josephine. Al deze linten zijn Josephine van harte aangeboden. En als
slot bood Marcella Walraven haar een puzzel aan van 2000 stukjes. Met als
afbeelding heel veel foto’ s van Josephine haar werkzame leven hier, die op
allerlei manier in elkaar gepast zijn… Daarna was het een heel gezellig
samenzijn. Helaas moeten we zonder haar verder.

Bij Bosshardt Soesterkwartier
Nieuwe vrijwilligers gevraagd!
We zijn op zoek naar versterking binnen ons vrijwilligers team.
En wel naar een kok op de dinsdag en iemand voor ons kledinghoekje
gedurende momenten door de hele week.
Kok: Ben je iemand die graag kookt, en gewend aan koken voor meerdere
personen ( 25) . En vind je het een uitdaging om binnen een beperkt budget
toch een heerlijk menuutje te bereiden? Dan zijn we op zoek naar jou!
Herken je je in onze vraag neem dan even contact op met
Ingrid Sparreboom
Tel: 06-46612994 of email: ingrid.sparreboom@legerdesheils.nl

Lustrum:
Op 7 september mochten we ons eerste lustrum vieren.
Alweer 5 jaar de Huiskamer in de buurt Soesterkwartier.
Wat mogen we dankbaar zijn en terug kijken op een bijzonder mooie dag
met voor ieder wat wils.
Zo mooi om in de kerkzaal te mogen beginnen. Met mooie toespraken en de
afsluiten met psalm 23. “The Lord is my shepherd”
Na de officiële onthulling van de lustrum tegels werd de dag feestelijk
ingezet door het Shanti koor Ahoy.
Tussen de middag was er pannenkoeken feest en soep. De middag werd
gevuld door gezellige workshops en een accordeon trio o.l.v. Wil Tijmense.
En de dag werd afgesloten met een gezellige bbq voor de vrijwilligers.
En een optreden van een heuse volkszanger. Justin de Wildt.
Dank aan alle hulp en inzet van onze vrijwilligers die deze dag onvergetelijk
hebben gemaakt.
In het bijzonder Jannie, Joan, Sylvia en Tim die de organisatie voor hun
rekening hebben genomen.
Ingrid Sparreboom.

