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Goede week. 
Ook dit jaar is er in de Emmaüs kerk tijdens de goede week iedere avond 

om 19.30 een vesperviering. 

Graag doe ik dit jaar weer mee. En wel op Goede vrijdag. 

Een mooie ervaring, om zo samen, oecumenisch op weg te gaan naar Pasen. 

Giny 
 

Woord- en Communieviering in de Puntenburg. 
Op maandag 4 April om 15.30 uur bent u weer van harte welkom. 

Zoals u ziet, is de tijd veranderd! 

Brengt u gerust iemand mee. 
 

The Crucifixion van John Stainer 

door ProjectkoorBrandpunt 
Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het 

Projectkoor Brandpunt het passie-oratorium The Crucifixion van John 

Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Het concert begint om 16.15 

uur. Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van 

Gethsemané naar Golgotha en de kruisiging van Jezus. Deze gezongen 

meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een inspirerende 

aanloop naar de Stille Week. Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en 

zangeressen mee. Medewerking wordt verleend door John van Halteren 

(tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel 

Musica ensemble. Zij zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een 

prachtige vertolking. 

Het geheel staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Entreekaarten zijn 

online te verkrijgen via www.Projectkoorbrandpunt.nl. Koffie of thee 

voorafgaand aan het concert is gratis. 

De zaal is open vanaf 15.30 uur. De kaarten kosten € 17,50 per stuk, 

Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis 
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Monstrans Sint Henricuskerk 

plechtig binnengedragen in Sint Ansfriduskerk 
De monstrans uit de Sint Henricuskerk is op zondag 20 maart jl. plechtig 

binnengedragen in de Sint Ansfriduskerk. Tijdens een intochtsprocessie 

droeg pastoor Joachim Skiba de monstrans de kerk binnen. 

In het bijzijn van parochianen van de Henricusgemeenschap en onder zang 

van het Ave Verum corpus, vertolkt door Sandra van Soest en Marian 

Overmaat van het Dameskoor Henricus werd het een zeer plechtige intocht. 

Vervolgens vertelde Pastoor Skiba over de “Henricus”-historie van de 

monstrans die nu een plekje gaat krijgen in de Sint Ansfriduskerk. 

Bij bijzondere gelegenheden zal deze uitgestald worden. 

Na de viering vertelde Giny Wieringa, aan wie dat wilde, vol trots over de 

symboliek achter de monstrans. Aandachtig werd daarnaar geluisterd en met 

bewondering werd gezocht naar de afdrukken van de trouwringen die in het 

goud van de monstrans zijn verwerkt.  Arie van de Wiel 
 

Tringgg, tringgg… De bereikbaarheidstelefoon… 
Wie doet er mee! Een aantal vrijwilligers van de parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort neemt deel aan de bereikbaarheid van onze 

parochie. Het is een heel fijne èn heel belangrijke taak binnen onze 

Parochie. De vrijwilligers doen dit door eigen tijd beschikbaar te stellen om 

deze telefoon buiten kantoortijden te beantwoorden. Dit natuurlijk alleen 

voor spoedgevallen. Deze spoedgevallen betreft vooral uitvaarten die in 

dezelfde week nog geregeld moeten worden. Vaak bellen dan ook vooral de 

uitvaartondernemers naar deze telefoon. Zij regelen voor onze parochianen 

deze uitvaarten. Heel graag zouden we meer vrijwilligers binnen deze dienst 

in kunnen zetten. Dat verlicht degenen die nu best vaak deze taak op zich 

nemen. Na het vertrek van Josephine van Pampus is die taak echt veel 

omvangrijker geworden voor hen. Josephine had een heel groot aandeel in 

deze dienst. Wanneer je nu denkt, dat zou ik graag willen doen, al gaat het 

maar om een middag en avond of weekend in de week of misschien een paar 

middagen/avonden in de week of maand. Neem contact op of meld je aan. 

Samen bouwen we zo aan onze Parochie en aan de bereikbaarheid voor 

mensen die steun van ons op dat moment hard nodig hebben. 

Graag ontvangen we jullie reactie en misschien wel aanmeldingen op het 

mailadres van het Pastoraal Team. Dat is: 

pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl Dank voor jullie aandacht hiervoor! 

Annelies Noordman, ondersteuning Pastoraal team OLVvA 

 



Passion 4 U. 
Na lange tijd is er in de goede week voor Pasen (op dinsdagavond 12 april) 

weer een uitvoering van Passion 4U in de Sint Ansfriduskerk. 

Passion 4U is al jaren de moderne vertelling van het passieverhaal omlijst met 

beeld en muziek, geïnspireerd op de succesvolle TV uitvoeringen van ‘The 

Passion’. Het meeslepende lijdensverhaal wordt verteld met woorden van nu en 

visueel ondersteund met moderne dia- en filmbeelden die op een groot scherm 

worden getoond. Aangevuld met de uitvoering van bekende pop- en 

musicalnummers wordt een eigentijds beeld gepresenteerd van de lijdensweg 

van Jezus. Muziek en beelden geven het verhaal meer diepte en slaan een brug 

tussen het lijdensverhaal van toen en onze huidige tijd. Solisten en Koor 4U 

zingen werken van bekende popartiesten; Frank Boeijen, Trijntje Oosterhuis, 

Leonard Cohen, Suzan en Freek, Eric Clapton, Carole King, Paul Simon en ook 

enkele bekende werken uit de musicals, Les Miserables, Phantom of the Opera 

en West Side Story. Dit jaar heeft de Passion 4U dus weer een aantal prachtige 

nieuwe nummers. De Sint Ansfriduskerk is van binnen sfeervol verlicht in 

stemmige passiekleuren. De muzikale vormgeving is in handen van Ron 

Adelaar (dirigent/pianist). Aan de uitvoering werken mee: Marcela Rocha en 

Michiel van der Ploeg (solozang) en Koor 4U van de Sint Ansfriduskerk. 

Uitvoering van Passion 4U is op dinsdagavond 12 april 2022 in de Sint 

Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28 in Amersfoort. De aanvangstijd is 20.30 uur 

en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage aan de dekking van de kosten 

wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie; www.sintansfridus.nl Ron 

Adelaar. 
 

Koffie drinken. 
Ja, ja, we gaan van start. Op woensdag 13 April is het zo ver. U bent om 10.00 

uur van harte uitgenodigd om gezellig samen te zijn. De koffie staat klaar in 

dezelfde ruimte waar we ook op de eerste maandagmiddag van de maand de 

viering hebben. Beneden in de gang, naast de toiletruimte. En… breng gerust 

de buurvrouw of buurman mee. 
 

Spreuk van de maand: 
Vandaag is de dag 

hij komt maar één keer. 

Morgen dan is het 

vandaag niet meer. 
 

Niet zeuren, geniet 

van het leven, het mág. 

Maar doe het vandaag 

want vandaag is de dag. 
Toon Hermans. 



De Mattheus Passie op zaterdag 9 april 2022 

luisteren en mediteren. Wanneer: zaterdag 9 april 10.30- 15.00 uur met 

pauze, graag zelf lunch meenemen. 

Waar: Pastorie Franciscus Xaverius ’ t Zand 31 Amersfoort. 

Inleider: Ad de Keyzer. Bijdrage: 10 Euro. 

Opgave: secretariaatscc@gmail.com. 

Programma Onder leiding van Ad de Keyzer zullen wij enkele fragmenten 

waarin Bach zijn Passion heeft onderverdeeld beluisteren en overwegen. 

Over de inleider: Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker aan het 

Titus Brandsma Instituut. Zijn vakgebieden zijn liturgische spiritualiteit en 

de spiritualiteit van de vocale werken van Johann Sebastian Bach. Hij 

schreef “Bachs grote Passie.” Meer informatie kunt u vinden op onze site 

https://www.sccamersfoort.nl of meteen de flyer bekijken op: 
https://www.sccamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/03/FLYER-9-april-C-pdf.pdf 
 

 

 

Bezinning. 
Wat mij het meest verbaasd 

bij de westerse mens is dat hij 

zijn gezondheid opoffert om 

veel geld te verdienen. 

Vervolgens offert hij het geld 

weer op om zijn gezondheid te 

herstellen. En dan is hij weer 

zo bezorgd over de toekomst, 

dat hij niet geniet van het 

heden, met als gevolg dat hij 

niet in het heden, maar ook 

niet in de toekomst leeft. Hij 

leeft alsof hij nooit zal sterven 

en sterft terwijl hij nooit 

geleefd heeft.” 
 

Dalai Lama. 
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