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Nieuwsbrief bij de viering van  14 november 
2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 14 november  2021 
 
Op 14 november vieren we om 10.30 uur de dienst 
van Woord en Gebed. 
Er zijn nieuwe maatregelen in verband met corona. 
Zie bericht in deze Nieuwsbrief. 
 
De viering wordt gestreamd.  

 
“Hoopvol en waakzaam”     

 
 

3. Collecte 14 november 2021 Parochiële Caritas Instelling 

PCI geeft met de stille hand 
 
  

 

De parochiële Caritas Instelling (PCI) is een fonds van 

onze parochie waarmee mensen die een acuut 

geldprobleem hebben snel kunnen worden geholpen. 

Vaak gaat het om een fiets of een laptop, een koelkast, die 

direct nodig is maar waarvoor geen geld is om aan te 

schaffen. Maar het kan ook zijn dat iemand van de ene op 

de andere dag op straat komt te staan en geld nodig heeft 

om een paar nachten in een pension of hotel door te brengen. In alle 

gevallen gaat het om éénmalige schenkingen om een noodsituatie op te 

lossen. De aanvragen worden gedaan via www.cartasamersfoort.nl. 

Jules Meijer en Francien Woets handelen de aanvragen voor Amersfoort 

binnenstad af. Veel aanvragen komen binnen via hulpverleners 

(Voedselbank, Stadsring 51, Stichting Leergeld, Straatpastoraat, 

Wijkteam, Maatschappelijk werk). Maar ook een buurman of vriendin, die 

een schrijnende noodsituatie ziet, kan een aanvraag doen. Ook degene 

die het geld nodig heeft kan zelf naar de website gaan en een aanvraag 

indienen. Ons streven is om de aanvragen discreet en snel te 
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behandelen. Zodra de aanvrager op de verzendknop drukt, krijgen wij 

die in onze mailbox en gaan we er zo spoedig mogelijk mee aan de slag. 

Gaat het om bedragen minder dan €500 dan handelen we deze als 

werkgroep af: voor grotere bedragen moeten we ruggenspraak houden 

met het bestuur. Dus kom je een situatie tegen waarbij iemand echt uit 

de brand geholpen moet worden, durf dan hulp te vragen via onze 

website: https://www.caritasamersfoort.nl/steun-ons  

U kunt uw gift, overmaken op RABO bankrekening NL64RABO 0123 000 

238 t.n.v. P.C.I. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, o.v.v. Donatie  

 

4. 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: 

.            
                                    

 

 

 

5. 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. 
 
 

6. Streaming 2 
 

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

7. Aangescherpte coronamaatregelen m.i.v.  13 november 

 

De huidige snelle stijging van de 

coronabesmettingen hebben 

aanleiding gegeven voor de 

Nederlandse bisschoppen om te 

besluiten om een aantal 

coronamaatregelen voor de kerken 
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opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. 

- Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke 

bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te 

dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de 

kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.  

- Aan gastmensen zal worden gevraagd kerkgangers weer te wijzen hoe te 

lopen. Kerkgangers pakken zelf hun liturgieboekjes. 

- Dit betekent dat de kerk weer opnieuw moeten worden ingericht op de 

1,5m. 

- Zingen in de kerk mag, de koren mogen ook in de kerk zingen en 

repeteren, zij moeten daarbij 1,5m afstand houden.  

- Bij het repeteren in een andere ruimte dan de kerk gelden de regels voor 

koren zoals aangegeven, dit betekent dat een coronatoegangsbewijs dan 

verplicht is voor 18 jaar en ouder  

- We drinken na de vieringen geen koffie. 

- Dispensers voor desinfectie dienen weer gevuld klaar staan voor onze 

parochianen.  

- De communie zal in de banken zal worden uitgereikt. De kerkgangers 

blijven zitten en de voorganger loopt tussen de banken door. De kerken 

dienen opnieuw zo te worden ingericht dat dit mogelijk is. De communie zal 

weer met een pincet worden uitgereikt. Dit geldt ook voor 

lekenvoorgangers die communie uitreiken. 

- In pastorie en de Hoor en leerzaal mogen niet meer dan 4 bezoekers zijn. 

Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing is verplicht. 

- Voor het weekend komt er op de website een bericht dat mondkapjes 

weer verplicht zijn in onze kerken.  

Voor zover nu bekend gelden deze maatregelen drie weken (3 

december) 

 

8. Bericht Parochiebesturen HH. Martha en Maria en Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort 

 

Geachte parochianen, 

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de samenwerkende 

parochies  

HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort mag ik u de 

volgende verheugende mededeling doen: de vacature in het pastoraal team, 

die recent is ontstaan door de nieuwe benoeming van pastoraal werkster 

Josephine van Pampus, kan reeds vanaf januari a.s. worden ingevuld.  
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De aartsbisschop heeft namelijk inmiddels pastor Gé Nijland benoemd tot 

parochievicaris voor onze samenwerkende parochies.  

Pastor Nijland is priester van ons aartsbisdom Utrecht, hij is 63 jaar en 

momenteel als parochievicaris benoemd in de parochies van Deventer en 

Raalte. Pastor Nijland zal gaan wonen in de pastorie te Hooglanderveen. 

Inmiddels hebben de parochiebesturen en het pastoraal team een eerste 

kennismaking met pastor Nijland gehad. Wij verwelkomen hem van harte in 

ons midden. 

De presentatieviering voor de beide parochies zal plaatsvinden op vrijdag 

28 januari 2022 om 19:00 uur in de H.Nicolaaskerk in Baarn (Kerkstraat 

17). 

 

 

9. In de serie Bezield en Bezielend 

 

Thomas Merton, de beroemdste monnik van de 20e eeuw 

zaterdag 20 november 10.30 tot 12.30 

inleider: Kick Bras 

Thomas Merton (1915-1968)  was de beroemdste 

monnik van de 20ste eeuw. Een dichter, spiritueel 

schrijver, profeet en sociaal activist. In zijn 

inleiding -  met foto’s en teksten - zal Kick Bras vier 

aspecten van Mertons levensvisie  toelichten: zijn 

visie op de waarde van stilte en meditatie; zijn visie 

op de verhouding van contemplatie en 

maatschappelijke inzet; zijn visie op de interreligieuze dialoog, en tenslotte 

zijn natuurmystiek. Thomas Merton is nog steeds een inspiratiebron voor 

mensen die zoeken naar zin. Zijn boeken worden nog steeds veel gelezen. 

Zijn dagboeken en brieven die dertig jaar na zijn dood verschenen, wierpen 

nieuw licht op zijn persoon en zijn denken.  

Aanmelding secretariaat@gmail.com 

Bijdrage: € 5 

 

 

10.  Film: Into the Wild 

Wanneer het binnen de richtlijnen van de RK Kerk en het RIVM mogelijk 

blijft, volgt op 26 november de tweede filmavond van het seizoen.  
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De film 'Into the Wild' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jon 

Krakauer uit 1996. Het waargebeurde verhaal over de 22-jarige, pas 

afgestudeerde Christopher Mc.Candless werd verfilmd onder regie van Sean 

Penn. 

Christopher laat zijn familie en veelbelovende toekomst achter zich, op zoek 

naar avontuur. Zonder bezittingen, weg van de valkuilen van de moderne 

wereld, probeert hij zijn weg te vinden in de wildernis van Alaska. 

Bijzondere ontmoetingen en de pracht, maar ook de verraderlijke kracht, 

van de natuur vormen zijn bestaan. Maar kan hij overleven? 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via Edithvos@kpnmail.nl 

 

11. Een gedachte 

Door Giny Wierenga 

    Roepingsgebed  

 

In de stilte  

die mij aanraakt  

hoor ik uw stem  

ik open mij  

en luister  

voel uw kracht  

als Grond van mijn 

bestaan  

gedragen  

 

ik durf op te staan  

te gaan  

naar waar uw stem mij 

brengt  

bij mensen  

verloren in de chaos  

van het leven  

en wees bij hen  

vanuit uw kracht  

Ik-zal-er-zijn.  

en zij staan op  

en gaan uw weg 

  

ik bid  

geef anderen  
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met mij  

eenzelfde kracht  

er te zijn  

voor de ander  

verloren in de chaos  

van het leven  

opdat uw rijk van liefde  

groeit in ons  

en om ons heen  

een wereld van  

Liefde, Adem, Licht  

 

Zr. Ancilla Martens  

Overste Franciscanessen 

van Etten Etten-Leur  

 

 

 

 


