












   
 

   

           Wanneer de stilte terugkeert
                                                en de oorlog voorbij is.
                                         Zoals een vijver zich herstelt
                                van rimpelingen van regen en storm.

Waar pijn en leegtes samenkomen,
bij oneindige velden met kruizen en bloemen.
Twee kanten van de oorlog hun overledenen hebben geteld en 
weggebracht,
en ze koesteren met gebroken moeder harten.

De striemen van verleden tekenen vele gezichten
en het verdriet nog jaren door de ogen zal spreken.
Er gaan dagen voorbij en je uitschreeuwt:
“Vader waarom heeft u mij verlaten?”

Vallen en opstaan in geloof zijn in achtervolging,
verlangen naar vrede en geen angst is weer groter dan ooit.
Er zijn dagen dat je je niet meer lijkt vast te houden aan je geloof,
alsof een laatste halm die tussen de vingers wegglijdt. 

Veel familie, vrienden en kennissen horen weer de luchtsirenes 
vandaag.
De klok valt niet meer terug te draaien naar de dagen zoals vroeger.
De stilte is nog niet teruggekeerd,
Geweld, de pijn en tranen blijven stromen.

Er is geen rust bij de vijver vandaag,
waar de rimpelingen groter zijn dan ooit tevoren.
Duizenden gebroken harten van kinderen.
God, ik smeek U in mijn gebed om vrede voor alle mensen.

Maar moge Uw Heilige wil geschieden, God.
Want Uw Liefde is groter dan wij ons kunnen voorstellen.
Uw Liefde gaat ons voorstellingsvermogen te boven.

Jezus, ik vertrouw op U.
Amen  

Wat betekent geloof voor jou?

             
Anna Tsjekan
parochiaan uit Oekraïne 

Service    ▼

Neem voor doop, huwelijk / zegen over  
relaties en uitvaart contact op met het 
Centraal Secretariaat, t. 033 - 489 35 99.  
 
Bij een uitvaart wordt contact gezocht met 
het pastorale team, werkgroep Avondwake 
en secretariaat begraafplaatsen.  
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen 
met de dienstdoende pastor via  
t. 06 - 57 54 12 22.

E pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl 
T 06 - 57 54 12 22  
 (voor dringende pastorale zorg)

pastoor Joachim Skiba
E pastoorskiba@marthamaria.n
T 035 - 601 13 20/ 06 – 46 93 15 11

pw. Edith Vos - van Norren (catechese)
E edithvos@kpnmail.nl
T 06-57 54 12 56 (part-time)

Suhail Tafur (jongerenwerk)
E suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
T 06 - 22 99 69 37 (part-time)

pastor Mauricio Meneses
E meneses@marthamaria.nl
T 06 - 14 55 49 47 

pw. Wies Sarot 
E l.m.sarot@hetnet.nl
T 035 – 603 28 88 

pastor Gé Nijland
E g.nijland@katholiekamersfoort.nl 
T 06-58 88 28 05 (vrijdag vrije dag)

Met assistentie van:
diaken Frank Sieraal
E jfrcsieraal@kpnmail.nl
T 033- 472 94 38 (vrij: dinsdag en woendag)

diaken Jan Nieuwenhuis
E diaken@marthamaria.nl
T 035 – 542 02 08

diaken Antoon van Gaans
E diakenvangaans@marthamaria.nl
T 06 – 46 19 80 77
 

Vertrouwenspersonen:
Adriaan van Es Loes Wiggerts
T 06 - 51 32 94 90 T  06 - 40 41 56 84
  E  lojowibri46@hotmail.com

Bereikbaarheid pastores    ▼
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Fusie van cantorijen
De Oecumenische Cantorij Oorsprong is in 2019 in de St. 
Franciscus Xaveriuskerk (SFX) mee gaan zingen met de 
Cantorij. Gekeken werd of het samengaan met de Cantorij  
een mogelijkheid zou zijn. Het repertoire, met veel Oosterhuis
liederen, was voor Oorsprong best wel bekend, alhoewel er ook 
veel uit de GVL, Taizé en Engelstalig werd gezongen. De samen
werking beviel goed, maar toen stak corona een spaak in het 
wiel. Nu zijn we sinds september weer aan het repeteren en zin
gen we sinds januari in de vieringen met het gehele koor. Met als 
resultaat een fusie onder de naam Cantorij Oorsprong. Behalve 
elke 14 dagen in de SFX zingen we ook op andere locaties, met 
name in Hooglanderveen. In het koor zitten mensen van allerlei 
kerkelijke gezindten, van katholiek tot protestants en Oud
katholiek, oecumenisch georiënteerd. Maar we zijn wel op zoek 
naar versterking van onze tenoren en bassen. Kom langs op 
maandag van 20.00 tot 22.00 uur in de SFX.   
Karin Wijfjes-Dronkers
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