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Nieuwsbrief bij de viering van 5 december 2021 

 

 

 
 
 

1. Viering 5 december  2021 
 

Op 5 december vieren we om 10.30 uur de dienst 
van Woord en Gebed. 
 
De viering wordt gestreamd.  
 
“Een nieuw begin: 
Op we met de Ander”     
 
 

 
 
 

2. Collecte 5 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 000  t.n.v.: 

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

1.    

4. Kerstmis 2021 
 

In verband met de huidige corona maatregelen zijn er enige wijzigingen 
met  betrekking tot de vieringen met Kerstmis. 

Het lokaalteam van de SFX heeft i.v.m. het de toenemende aantal 
besmettingen en de uitdrukkelijke wens van de bisschoppen het volgende 
besloten: 
 
 24 december: 

• de kerstnachtviering van 23.00 uur komt te vervallen. 
• deze dienst wordt om 15.30 uur gestreamd en ’s avonds om 23.00 uur 

uitgezonden. 
• u bent om 15.30 uur van harte welkom. 
•  

 25 december: 
• deze viering begint om 10.30 uur 
• u dient hiervoor te reserveren!  

 
5. Write for Rights 

 

 

Op zondag 12 december is Amnesty Amersfoort weer aanwezig in de 

Franciscus Xaverius met informatie en artikelen om het werk van Amnesty 

te ondersteunen. We nemen schrijfpakketten mee, zodat u thuis alsnog 

brieven en kaarten kunt schrijven. 

 

Kerstkaarten en kaarsen 

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij in de kersttijd een collectie 

kerstkaarten en kaarsen in onze kraam.  

 

https://katholiekamersfoort.nl/sfx/
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Wij ontmoeten u op 12 december 

tijdens de koffie na de viering graag 

aan onze kraam! 

 

Let op: 

Helaas is het dit jaar nog niet 

mogelijk om met pin te betalen. Wij 

verzoeken u dan ook vriendelijk om 

zoveel mogelijk gepast geld / kleine 

coupures mee te nemen. 

 

 

Amnestygroep Amersfoort.  

 

 


