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Ouderen kunnen een revolutie 

van tederheid bewerkstelligen zegt paus Franciscus. 

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat 

“veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap 

voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. 

Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli, 24 juli. Deze dag werd in 

2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis van de 

ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het 

begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. 

Sinds februari staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil. De 

paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt 

gekeken en dat ‘terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs – 

red) nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de wereldwijd steeds 

hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede 

toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo 

kunnen gaan zien. 

Paus Franciscus: ‘Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld 

geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij 

dat doen door steeds meer en steeds beter het kostbaarste instrument te leren 

gebruiken dat wij hebben en dat het best past bij onze leeftijd: het gebed. 

“Laat ons dichters van het gebed worden: laten wij er de smaak van te 

pakken krijgen onze eigen woorden te zoeken, laten wij de gebeden die het 

Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken”. Ons vertrouwvol gebed 

kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan 

ertoe bijdragen de harten te veranderen.’ 

Lees het ingekorte artikel op: https://www.rkkerk.nl/nieuws/. 
 

Lees het hele artikel: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-

zit-dat-artikelen/paus-over-ouderen-we-zijn-nog-nooit-met-zoveel-geweest 

(het pop-up scherm kan u gewoon afkruisen) 
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Synodaal proces. 
Naar aanleiding van de vele synodale gesprekken binnen OLvA heeft Edith 

Vos een samenvatting gemaakt en deze naar het bisdom gestuurd. 

Van het bisdom ontvingen we een synode verslag. Daarin staat een 

samenvatting van alle verslagen die bij het bisdom binnen gekomen waren. 

Het is een prachtig verslag geworden. Heeft u er belangstelling voor, 

https://katholiekamersfoort.nl/2022/06/08/synodeverslag-van-aartsbisdom-

online/ of laat het mij weten en ik stuur het u door. Giny. 
 

De HH. Martelaren van Gorcum 
Bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli 2022 vanuit onze parochies. 
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorcum 
zijn vermoord omwille van hun katholieke geloof, in het bijzonder 
vanwege de Eucharistie en hun trouw aan de paus. 
Eén van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige 
Theodorus (Dirk) van der Eem. In de St. Franciscus Xaverius kerk 
staat een beeld van hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de 
parochianen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort om mee te gaan. 
Ook voor de parochianen van HH. Martha en Maria is deze martelaar 
misschien niet onbekend. 
Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide 
parochies. Bij voldoende aanmelding zullen we een busreis 
organiseren: een bedevaart vanuit Amersfoort en omstreken naar 
Brielle is dan een dag die verdieping geeft in geloof en verbinding 
tussen (mede)pelgrims.  
Klik hier (https://www.youtube.com/watch?v=8HoWuVyLA1A) 
de video over het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle 
U kunt zich aanmelden bij diaken Jan Nieuwenhuis via de mail: 
diakennieuwenhuis@gmail.com 
 

U kunt hem eventueel ook telefonisch benaderen voor een 
toelichting, zijn telefoonnummer: 035-5420208. 
 

Na de mis kunt u ook altijd mij aanspreken over uw (eventuele) 
deelname aan de bedevaart. Hartelijke groet, Pastoor Skiba 
 

 

Spreuk van de maand: 
Iets doen wat niemand anders in je plaats kan doen, 

dat is de fundamentele vrijheid. 
Emmanuel Levinas. 
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Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kerk en Nieuwkomers 
‘Wat kerken kunnen betekenen 

voor vluchtelingen/nieuwkomers in Amersfoort’ 

Zaterdag 18 juni van 15.30 uur-17.30 uur, 

Johanneskerk, Westsingel30, Amersfoort. 

Deze netwerkbijeenkomst sluit aan bij programma van “de Nacht van de 

vluchteling” in Amersfoort op 18 en 19 juni. 

www.deraadvankerkenamersfoort.nl 

Programma: (deur open 15.15 uur ) 

15.30 uur Opening; 

15.40 uur Korte presentaties van diverse initiatieven waar kerken aan mee 

kunnen doen; 

16.00 uur Keuze 1 gespreksgroep rond een project/initiatief; 

16.30 uur Keuze 2 gespreksgroep rond een project/initiatief; 

17.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting; 

17.30 uur Mogelijkheid tot deelname maaltijd “tafel van Hoop”. 
 

(Opgave van te voren verplicht) Opgave deelname voor 12 juni. 

Tevens vermelden wel /niet deel te nemen aan de tafel van Hoop. 

Informatie: Jennie Harmelink, 

diaconaal opbouwweker PGA: dow@pknamersfoort.nl 
 

Van het groene spoor. 

De middenberm. 
Op zaterdag 28 mei vindt voor de tweede keer dit jaar onderhoud aan de 

middenberm van de Piet Mondriaanlaan plaats. 

Iedereen die mee wil helpen de laan mooi en aantrekkelijk te houden kan 

weer mee doen. Deze keer zullen wij met hulp van de vrijwilligers het 

zwerfvuil opruimen en het onkruid wieden. 

Verzamelen is als vanouds op de Brouwerstunnel om 09.30. 

Wij zorgen voor handschoenen, grijpers en vuilniszakken en koffie om ca 

11.00 uur. Als je een veiligheid hesje hebt breng het mee, wij hebben er ook 

een paar. Wij hopen weer met jullie aan de slag te gaan. 

Dat doen we dan weer elke vierde zaterdag van de maand tot en met 

oktober. Noteer vast de volgende data in de agenda: 

25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september en tot slot 22 oktober. 
 

Woord- en Communieviering 
Eerstvolgende Woord- en Communieviering is op maandag 4 Juli om 15.30 

uur. Breng gerust iemand mee. 
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Een kopje bemoediging. 
Het is mogelijk om, iedere vrijdag van 12.00 uur tot 15.00 uur, in het 

diaconaal steunpunt aan de Noordewierweg 131, te praten over sterven, 

uitvaart en alle andere belevingen die met levenseinde te maken hebben. 

Indien wenselijk is het ook mogelijk een telefonische afspraak te maken 

voor een gesprek. 

Met vriendelijke groet, Sierk de Bruin, 06-86138292 
 

Vakantie geld delen. 
Nu aandacht voor zomerplezier straks! Juist nu de inflatie omhoog is 

gegaan, de wekelijkse boodschappen duurder zijn geworden, 

de energiekosten wellicht nog meer zullen stijgen, 

is voor sommige mensen een gift uit de actie ‘Vakantiegeld Delen’ 

nodig om straks een beetje zomerplezier te kunnen bekostigen. 

Dwars door de grote wereldellende heen, willen wij oog blijven houden 

voor de financiële uitdagingen van die ene mens. Ook al lijkt de gedachte 

aan vakantie ver weg, met oorlog, vluchtelingen en energiekosten op het 

netvlies. We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een 

beetje zomerplezier te gunnen. De actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 

19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente 

Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met 

veel andere kerken, en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg 

Utrecht. Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld storten op 

één van de onderstaande rekeningnummers: NL11 INGB 0000 1314 51 

t.n.v. Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort NL20 INGB 0000 

1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort NL39 RABO 

0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord 
 

Koffiedrinken. 
Voorlopig is er alleen op het einde van de maand koffiedrinken, dit betekent 

dat er op woensdag 29 juni weer koffiedrinken is. 

U bent van harte uitgenodigd. 
 

Open kerk 

Iedere woensdag is de Emmaüskerk van half 11 tot 12 uur open voor ieder 

die even binnen wil lopen voor een praatje of bijvoorbeeld het aansteken 

van een lichtje. De koffie en thee staan weer klaar. Hartelijk welkom! Het 

pastorale team 

 

 


