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UITNODIGING OPENING VIJVERZAAL IN PUNTENBURG 
14 oktober 14.00 – 17. 00 uur – Open huis in Puntenburg. 

Een feestelijk programma met verschillende activiteiten voor bewoners in 

Puntenburg en uit de wijk: 

- sjoelen, biljarten, kaarten, brei- en haakclub  

- demonstratie linedance en pasfotozuil   

- informatiestandjes van o.a. SRO, informatiewinkel Indebuurt033, 

Silverein en ANWB Automaatje  

- optredens met zang en accordeon en nog veel meer… 

- met heerlijke hapjes en drankjes aangeboden door de Alliantie 
 

Pastoor Skiba vertrokken op pelgrimstocht 
Op 4 september vertrok pastoor Skiba op pelgrimstocht naar Santiago de 

Compostella. Deze bedevaartstocht naar de plek waar Jacobus de Meerdere 

is begraven en wordt vereerd, wordt al sinds de negende eeuw afgelegd. 

Met de Sint-Jakobsschelp als wegwijzer zal de pastoor de lange tocht van 

zo’n 850 km vanaf de Pyreneeën naar dit Spaanse pelgrimsoord te voet 

afleggen. Dat is zowel fysiek als mentaal een hele opgave voor hem. 

Op zondag 28 augustus j.l ging hij voorlopig voor het laatst in de 

SintMartinuskerk te Hoogland. In de maand november komt hij weer terug. 

Na afloop van deze viering ontving hij uit handen van Han van Schagen een 

Sint Jakobsschelp en een insigne, waarop ook een motief staat van deze 

schelp. Lees het hele bericht op: Martinusbericht (mcusercontent.com) 
 

Koffie drinken.(In de Puntenburg) 
Iedere (bijna) laatste woensdagmorgen van de maand. 

Eerstvolgende:26 Oktober vanaf 10.00 uur. Van harte uitgenodigd. 
 

Woord- en Communieviering in de Puntenburg. 
Maandag 3 oktober om 15.30 uur, onder leiding van diaken Frank Sieraal 

met muzikale ondersteuning van Jos Konings. Van harte uitgenodigd. 
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Beleidsplan M&M en OLVA. 
Er is een toekomst - beleidsplan geschreven voor de beide parochies. 

Daarbij kwam het verzoek om dit plan in de locaties te bespreken. 

Nu is mijn vraag: wie vindt dit interessant en doet er graag aan mee?? 

Graag snel reactie, binnen drie dagen, als je mee wilt doen. 

Het is kort dag, want op 15 oktober moeten de reacties binnen zijn. 

Als je reageert, stuur ik je het beleidsplan toe en maken we een afspraak 

waar we onze bijeenkomst gaan houden. 

Graag reactie naar: g.wierenga@kpnmail.nl of 033-4611651 

(spreek gerust in als ik er niet ben)  Giny. 
 

Uit de nieuwsbrief van Bij Bosschardt. 

Herfst: 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de herfst duidelijk aanwezig.  

Herfstkleuren in de bomen, Regen valt gestaag en de wind doet de losse 

bladeren van de bomen waaien. 

Toch brengt het me bij de volgende overdenking: 

Dank voor alle kleuren, voor de bladeren die rood en geel oplichten in de 

herfstzon. Dank voor alle vruchten, voor de appels en de peren, voor de 

kastanjes en de beukennootjes. 

We denken aan voor wie zich voorbereiden op de winter om warmte 

wanneer het kil wordt, en om vertrouwen wanneer de leegte in ons 

knaagt.  

Na de zomer zijn we weer gestart met ons volledige programma. Elke 

maandag tot en met de zaterdag zijn we geopend voor inloop. Een kopje 

koffie of thee en gezelligheid. Er is gelegenheid tot lunch en het meedoen 

aan activiteiten. Loop gerust eens binnen en haal een programma op. 
 

Eetlijn: 
Om de week op dinsdagavond kunt u genieten van een drie gangen maaltijd. 

Fijn wanneer u zich van te voren aan meldt zodat we rekening kunnen 

houden met het doen van de benodigde boodschappen. De kosten bedragen 

€ 4,50 . De eerste maaltijd is op dinsdag 11 oktober. We ontvangen u graag 

tussen 17.00 en 17.30 uur. Om 17.30 starten we dan met de maaltijd. 

Op de andere dinsdagen bent u van harte welke in de Nieuwe Sleutel waar 

onder begeleiding van de King Arthur Groep u ook van een gezellige 

maaltijd kunt genieten. 

Op maandag verzorgen de verschillende kerken de maaltijd. Dit geldt voor 

de eerste drie maandagen in de maand. U wordt dan in de Middenzaal van 

de Emmauskerk verwacht. 
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BOEKENMARKT. 
Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 8 oktober van 10:00 tot 

14:00 uur weer een tweedehands boekenmarkt gehouden. De ruimte staat 

dan weer vol met een keur van boeken in allerlei categorieën, waaronder 

(streek)romans, thrillers, literatuur, maar ook kinderboeken en boeken over 

Amersfoort en omgeving. Er zijn sinds de vorige boekenmarkt weer veel 

boeken binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd ter 

ondersteuning van de activiteiten van De Ontmoeting. 

Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op: 

De Bekroning 2 op de hoek van de Laan naar Emiclaer 
 

Uitnodiging afscheidsviering 2Gether. 
De afgelopen jaren zijn voor koren niet eenvoudig geweest. We hebben te 

maken gehad met een periode waarin koorzang nauwelijks mogelijk was. 

Desondanks zijn veel koren stug doorgegaan, zo ook de leden van 2Gether. 

Door corona en diverse (persoonlijke) omstandigheden is helaas het aantal 

actief zingende leden van ons koor sterk verminderd waardoor een 

ondergrens bereikt werd en besloten is om ons op andere koren te gaan 

oriënteren. 

Na een inventarisatie onder de leden heeft 2Gether tot aan de zomer met een 

aantal koren overleg gevoerd, samen gerepeteerd en mooie vieringen 

verzorgd om daarna de balans te kunnen opmaken. 

Na een extra ledenvergadering is er unaniem besloten om ons aan te sluiten 

bij 4You 3 zodat er een soort 4U2 (For You Too) ontstaat. We zijn heel blij 

dat de leden van 4You de samenvoeging ook omarmen. Het afscheid van 

2Gether laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Vanwege het inlassen van de 

parochiedag wordt onze afscheidsviering nu gehouden op zondag 9 oktober 

2022 om 9.00 uur in de St. Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland. U bent 

allen van harte uitgenodigd deze bijzondere viering mee te maken. Bianca 

Diebels, voorzitter 2Gethe 
 

Spreuk van de maand: 
Lichtpuntjes. 

Soms zijn ze groot. Soms zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze ook zijn. 
(Sukha) 

 

 

 

 



Met Jezus aan tafel. 
Wat gaat het in de evangeliën vaak over eten en alles wat daarmee te maken 

heeft! Wie bijbels ‘eten’ zegt, zegt ‘welkom!’, ‘samen’, ‘aansterken’, 

‘feest’, maar ook ‘ziek van de honger’, ‘hand ophouden’ en ‘uitsluiting’. 

Jezus stapt op al die situaties af, hij is van het menselijk gebrek én van de 

goddelijke overvloed. Samen eetverhalen lezen kan je geloof en je 

betrokkenheid bij kerk en actualiteit voeden. 

We lezen eetverhalen uit het Lucasevangelie, vanaf het Magnificat van 

Maria tot en met Het Laatste Avondmaal, en bekijken antieke en moderne 

verbeeldingen van samen eten.  

Het lezen is op: donderdag 29 september, 13oktober, 10 november en 24 

november. 

Wij willen om 20.00 uur beginnen en afsluiten om 22.00 uur. 

De plaats: De Inham, aan de hamseweg nummer 40, in Hoogland. 

Aantal deelnemers: 8-12. Kosten : koffie & thee en vrijwillige bijdrage. 

Onder leiding van: Willem Klamer, (tot 2019 predikant van de Inham.) 

Aanmelding : Willem Klamer, 06 - 37 28 05 76, wtklamer@xmsnet.nl 
 

 

 

Ter overweging. 
 

Blijf bidden om vrede elke dag weer 

Blijf gericht op de vredesvlam 

Blijf gericht op vrede voor de ander 

Blijf gericht op vrede waar je woont 

Blijf gericht op vrede waar je werkt 

Blijf gericht op vrede waar je komt 

Blijf gericht op wat vrede bevordert 
 

Blijf bidden om vrede elke dag weer 

Wakker de Geest van vrede aan 

Sta op voor de Geest van vrede 

Juist als oorlogstaal aanwakkert 

Juist als grenzen worden bedreigd 

Geloof dat je gebed altijd vrede brengt 

Geef vrede de toekomst. 
Uit: Elke dag is een dag, van Marinus van den Berg. 
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