
1 
 

Nieuwsbrief bij de viering van 19 december 2021 

 

 

 
 
 

 

Maatregelen vanaf 19 december 202l n.a.v. de 

persconferentie van 18 december j.l. 

 

1. Met ingang van zondag 19 december mogen in de vieringen van 19-24-25 

december en 2 en 9 januari 2022 geen kerkgangers aanwezig zijn. 

2. De viering wordt gestreamd met 2 medewerkers en duurt maximaal 45 

minuten.  

3. De dirigent heeft aangegeven voorlopig uit te gaan van de wijze waarop tot op 

heden tijdens de diensten werd gezongen. Voor koorleden zijn bij repetities 

registratie en gezondheidscheck vereist.   

4. Andere religieuze en kerkelijke bijeenkomsten in ons kerkgebouw zijn 

geannuleerd tot 14 januari 2022. Concreet betekent e.a. dat het concert van 

zondag 19 december door het AJO en het kindje wiegen op 25 december niet 

doorgaan. 

5. De pastorie en hoor-en leerzaal zijn toegankelijk voor maximaal 2 personen. 

Bij het zich verplaatsen is een mondkapje verplicht. Houd nadrukkelijk 

rekening met elkaar. De administratie is op maandag- en vrijdagmorgen 

aanwezig m.u.v. de week tussen kerst en nieuwjaar.  De dagkapel is en blijft 

open. 

 

Op 14 januari 2022 (en wellicht eerder) is er  weer een persconferentie. Wellicht 

kunnen of moeten maatregelen dan opnieuw worden aangepast. 

 

1. Viering 19 december  2021 
 

Op 19 december vieren we om 
10.30 uur een viering van Woord 
en Gebed 
 
De viering wordt gestreamd.  
 
“Een nieuw begin: 
En het geschiede” 
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2. Collecte 19 december 2021  
 
De Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht.                                                                                                      

De Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, 

bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de 

bevalling en de periode erna. 

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op 

rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00  t.n.v.: Adventsactie, Den Haag  

 

 

3. Extra collecte 

Van 18 t/m 24 december staat Amersfoort in het teken van 3FM Serious 

Request voor het WWF. Tijdens deze actieweek van 3FM Serious Request in 

Amersfoort is het thema: de ontbossing van regenwouden in Zuid-Amerika. 

Deze regenwouden zijn namelijk niet alleen het huis van vele mensen en 

bijzondere dieren, ze zijn ook onmisbaar voor ons. Zonder regenwoud 

warmt onze aardbol te veel op. Extreme droogte, overstromingen en 

stormen zullen steeds waarschijnlijker worden. 

Ook hier in Nederland.  

Je leest hier meer informatie over de actie en het 

doel: https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm-

serious-request/8e0cf4de-23bd-49e3-b51b-

9950ef9e7f54/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-

request-2021   ". 

Het pastoraal team heeft na overleg besloten om 

bij te dragen aan 3FM Serious Request door op 

de 4e Advent zondag in de 2e collecte (achterin of aan de deur) collecteren 

voor 3 FM Serious Request. Uiteindelijk zal het bedrag van alle 

geloofsgemeenschappen aangeboden door jongerenwerker Suhail samen 

met de jongeren en door Angelique Liebens. 

 

Uw bijdrage is welkom bij het vertrek uit de kerk. 

Overmaken collectegift met gebruik van QR-code 
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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. 
Alle nieuws en berichten over onze geloofsgemeenschap kun je vinden op 
https://katholiekamersfoort.nl/sfx/   
     

   

4. Kerstmis 2021 
 

24 december om 23.00 uur wordt vervroegd naar 15.30 uur. Wil je de 
viering om 15.30 uur bijwonen dan dien je te reserveren. 
(https://katholiekamersfoort.nl/vieringen)  Deze dienst zal worden 
gestreamd en later op de avond (23.00 uur) worden uitgezonden. 

  
25 december 10.30 uur. Daarvoor dienen kerkgangers te reserveren 
https://katholiekamersfoort.nl/vieringen) . Deze viering wordt 
gestreamd.    
 
De viering op 25 december is de laatste viering van 2021. De 
daaropvolgende viering is op zondag 2 januari 2022.   
 
   

4. Géén nieuwsbrief meer in het nieuwe jaar 
 

Zoals enige tijd geleden de 

wens bestond een nieuwsbrief 

te voegen bij de digitale 

verzending van de orde van 

dienst bestaat nu de wens bij 

de makers van de nieuwsbrief 

aan het eind van dit jaar de 

laatste nieuwsbrief te 

schrijven. Met andere woorden 

in het nieuwe jaar zal het soort 

nieuws dat steeds in de 

nieuwsbrief stond zijn plek gaan krijgen in het boekje van de viering of op 

de website als nieuwsbericht. Nu berichten op de nieuwe site eenvoudig 

kunnen worden geplaatst en scancodes voor collectes ook digitaal door uw 

telefoon gelezen kunnen worden, lijken er geen belemmeringen meer te 
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bestaan dit soort nieuws en ander nieuws een eigen plek te geven in 

bestaande media, lees website. Berichten die voor de hele parochie bedoeld 

zijn, kunt u vinden op de homesite van katholiekamersfoort.nl. De berichten 

specifiek voor de geloofsgemeenschap van de Sint Xaverius vind u dan door 

bovenin op de Sint Xaveriusknop te drukken. 

Iedere week wordt de viering gestreamd en kunt u meekijken. Later op de 

zondag is de gehele viering terug te kijken. Het boekje van de viering vindt 

u op dezelfde pagina. Daarin staan de collectes en eventueel bijbehorende 

scancodes. Als de voorganger zijn/haar preek aanlevert, wordt deze ook 

geplaatst bij de vieringen. Daarnaast kunt u actuele berichten kijken op de 

website en natuurlijk staat ook steeds de meest actuele zandloper op de 

site. 

Heeft u nog vragen? U kunt uw mail richten aan de redactie van de SFX: klik 

hier 
 

 

about:blank
about:blank

