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Nieuwsbrief bij de viering van  21 november 
2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 21 november  2021 
 
Op 21 november vieren we om 10.30 uur de 
dienst van Woord en Gebed. 
 
De viering wordt gestreamd.  
 
“Koning als dienaar”     
 
 

2. Collecte 14 november 2021 Nationale Jongerencollecte 
 

Met  initiatieven zoals b.v. de Wereldjongerendagen en de jaarlijkse 
landelijke Katholieke Jongerendag wil de kerk in Nederland de vitaliteit van 
een jonge kerk zichtbaar maken. Om dit elan te behouden is het nodig dat 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten, deel kunnen nemen aan catechetische, 
liturgische en diaconale activiteiten. Uw bijdrage met betrekking tot de 
collecte is ook welkom op rekeningnummer NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. 
‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht o.v.v. ‘Jongerencollecte’. 
 

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: 

.            
                                    

 

 

 

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. 
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5. Streaming 2 
 

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

6. 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 

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. 

about:blank
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- 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) 

 

6. Mandarijnen, Appeltjes van Oranje 

Sinterklaas is weer in het land. Een tijd van 

gedichten, schrijven, surprises maken en pakjes 

verzamelen. En natuurlijk wordt er ook door de 

kinderen van klanten van de Voedselbank op 

Sinterklaas gewacht! Ria Sweers is namens de 

SFX polshoogte gaan nemen om te kijken wat wij 

als geloofsgemeenschap kunnen bijdragen om 

de traditionele feestvreugde te vergroten. En 

wat bleek ? Voor de cadeautjes wordt door de 

Voedselbank zelf gezorgd en ook voor snoepgoed, maar…. niet voor de 

traditionele appeltjes van oranje, mandarijnen dus. En wat is het 

Sinterklaasfeest zonder mandarijnen? Dus… laten we in de viering van 21 

november met netten en kisten mandarijnen naar de kerk komen, zodat 

grote en kleine mensen, die bij de Voedselbank komen ,kunnen genieten 

van deze traditionele oranje vitaminebom.  

 

7.  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.  

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 

 

about:blank


4 
 

8. Dreiging met uitzetting 

 

Beste mensen,  

Ik wil jullie vragen om in de dienst te bidden voor een Armeens gezin met 

drie kinderen in Amersfoort, dat met uitzetting bedreigd wordt. De ouders 

hebben ruim 11 jaar geleden asiel aangevraagd.  Toen 4 jaar later hun baby, 

Ljowa,  werd geboren, hebben zij voor het kind niet apart asiel 

aangevraagd., omdat ze niet wisten dat dat moest.  

Door het ontbreken van dit formuliertje hebben zij , nadat IND in hoger 

beroep ging , tegen een eerdere uitspraak van een rechter , die het gezin in 

het gelijk stelde,  geen gelijk gekregen  en nu heeft het IND  gelijk gekregen 

om het gezin uit te zetten.  

De drie kinderen zijn alle drie hier geboren en getogen. Spreken beter 

Nederlands dan Armeens. Ook de ouders zijn geworteld in onze 

samenleving. Naast het gebed zal ook het tekenen van de petitie veel goed 

doen aan deze  “zaak”. Op dit moment hebben al  7000 mensen getekend, 

maar wij willen graag 10.000 handtekeningen onder de petitie, die wordt 

aangeboden aan 2e Kamerleden, in de hoop dat zij een motie indienen.  

Wilt u meer weten over deze “zaak”, dan kunt u dat vinden op de Face-Book 

pagina:  “Ljowa moet in Nederland blijven “                                                                                                                      

en bij Google met dezelfde zoek zin. Daar kunt u ook de petitie tekenen. 

Henny van der Lelij     Voor evt. info:  06-19706216   

henny.vdlelij@planet.nl 

 

9. Eerste Communie 2022 

 

Voor kinderen uit groep 4 en hoger is de eerste 

communie inschrijving deze week van start gegaan. 

De kinderen die volgens de parochieadministratie 

in aanmerking kunnen komen om mee te doen, zijn 

persoonlijk uitgenodigd. 

Op 21 november geen brief ontvangen en toch een 

kind in groep 4 of hoger? Neem even contact op: edithvos@kpnmail.nl Dan 

zoeken we uit hoe dat komt. 

In december en januari starten we met de ouders (Corona-proof). De 

kinderen zullen waarschijnlijk eind januari met de lessen kunnen beginnen. 

De data voor de eerste communievieringen van 2022 zijn: 

about:blank
about:blank
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zondag 15 mei in de St. Martinuskerk in Hoogland, (startavond 6 

december) 

zondag 22 mei in de St.Ansfriduskerk in Amersfoort, (startavond 10 

januari) 

zondag 22 mei in de St.Josephkerk in Hooglanderveen, (startavond 9 

december) 

Kijk voor meer informatie op www.katholiekamersfoort.nl, daar vindt u ook 

de uitnodigingsbrief. 

Edith Vos 

 

 

 

 

 

about:blank

