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DANK. 
Lieve mensen,  
 

na de geweldige parochiedag en het overweldigende afscheid heb ik wel 

even tijd nodig gehad om alles tot me door te laten dringen. Wat een 

prachtige viering was het, met een mooi groot parochiekoor! 
 

En wat werd ik letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. In het bijzonder 

in de speeches van vice-voorzitter Angelique Liebens, van collega Wies 

Sarot en van Arie van de Wiel namens de pastoraatsgroepen. Ik was er echt 

verlegen mee. En daarna kreeg ik een prachtig boek. Dank aan iedereen die 

daar een bijdrage aan geleverd heeft. Wat een feest, al jullie verhalen, en 

wat staan er een mooie herinneringen en (bijbel)teksten in. Als laatste wil ik 

iedereen bedanken die een kaart stuurde, of een mailtje, en al die mensen die 

met cadeautjes en cadeaus in de rij hebben gestaan. Ik ben enorm verwend. 

Door alle boeken, bonnen, en andersoortige gaven zal ik voorlopig aan jullie 

blijven denken. En we zullen elkaar ook zeker weer tegenkomen.  
 

Dank aan wie dit alles organiseerden, en dank aan jullie allemaal, dat ik 

zoveel jaar met heel veel plezier jullie catecheet en pastor mocht zijn. 
 

Edith Vos  
 

Twee echte Soesterkwartierders zijn verhuisd. 
 

Dat Jacques van der Heiden en Willemien van Koelen echte 

Soesterkwatierders zijn, is ons bekend. Echter naar zoveel jaren wonen zij 

beide niet meer bij ons in de buurt, hieronder staan de adressen: 
 

Willemien van Koelen-Snijders, Jacques van der Heiden, 

De Koperhorst, St. Elisabeth verpleeghuis, 

Paladijnenweg 275, Sinte Brandaenstraat 4, 

Kamer 209, 3814 WZ Amersfoort. 

3813 KA Amersfoort. Geen telefoon. 

Telefoon 033-4631601 blijft gelijk. 
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Informatie over de Adventsactie 2022. 
Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop 

zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Advents actie wil bijdragen aan het 

verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende 

projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor 

jonge kinderen. 
 

Sierra Leone: Verminderen van onnodige kindersterfte. Ouders uit 15 dorpen 

krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook 

ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. Ondervoede kinderen krijgen 

versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig 

infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. 
 

Somalië: Betere toegang tot basiszorg. Dit land lijdt onder de gevolgen van een 

burgeroorlog. De gezondheidszorg heeft gebrek aan alles. In het Garbaharey 

districtsziekenhuis is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat b.v. 

beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project kunnen zonnepanelen 

worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur, een 

bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te voeren. 
 

El Salvador: Stimuleren van vroege ontwikkeling. In de plattelandsregio 

Guarjila is hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van 

baby’s en 

jonge kinderen, maar voor hun verstandelijke, emotionele en sociale 

ontwikkeling was nauwelijks aandacht. Kennis hierover ontbreekt. Dit project 

biedt medewerkers van de lokale gezondheidskliniek een training op het gebied 

van vroege ontwikkeling. 

Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie. 
 

Democratische Republiek CONGO: opvang en begeleiding van 

straatkinderen. De langdurige burgeroorlog veroorzaakte een massale trek van 

het platteland naar de hoofdstad Kinshasa. 

Families raakten ontworteld en ruim 30.000 kinderen  leven op straat. De 

medewerkers van dit project halen kinderen van straat, bieden ze een veilige 

plek, kleding, eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen 

psychische om hun traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze 

zoveel mogelijk herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt. 
 

Graag beveel ik deze adventsactie van harte bij u aan. 

De moeite waard om een steentje bij te dragen. U kunt uw gift storten op: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 

Vastenactie, Den haag. 

(vastenactie en adventsactie hebben dezelfde rekening.) 



19 november Lieddag: ‘Dat groot mag zijn ons hart’ 
MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 november een 

lieddag rond liederen van Huub Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds.  

Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. 

De lieddag krijgt daarom het thema mee ‘Dat groot mag zijn ons hart’. 

Een middag zingen met hart en ziel! 
 

Welkom 
Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om met elkaar bekende en 

minder bekende liederen te zingen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor of een 

bepaald niveau te hebben. We gaan een middag lekker meerstemmig zingen 

met elkaar, onder de bezielende leiding van dirigent Kees van Mechelen en 

begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit. 
 

Waar en wanneer 
Op zaterdag 19 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur, in de kerkzaal van de 

Oecumenische Geloofsgemeenschap Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in 

Amersfoort. De kerkzaal is open vanaf 12.30 uur, halverwege de middag 

hebben we een pauze om elkaar te ontmoeten. 
 

Aanmelden en kosten 
Aanmelden kan door VÓÓR 10 NOVEMBER EEN E-MAIL TE STUREN 

naar mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net. 

De kosten bedragen 7,50 euro vooraf over te maken op: 

NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v. PG Hoogland-Amersfoort Noord 

o.v.v. Lieddag Brandpunt. De partituren worden je dan zo spoedig mogelijk 

na aanmelding in pdf, per e-mail, toegestuurd. 

Betaling aan de zaal is mogelijk, maar vooraf verdient de voorkeur. 

Koffie, thee met iets lekkers en het partiturenboekje zijn inbegrepen. Komt en 

zing het voort! 
 

Kaarsen voor Stichting Mikondo, 
inleveren restanten Zoals u wellicht weet gieten wij, vanuit de Fonteinkerk, al 

jaren kaarsen van kaarsrestanten voor de Stichting Mikondo in Congo. 

Wij zijn inmiddels weer begonnen met gieten en hebben dringend behoefte aan 

kaarsrestanten. Vorig jaar is alles op gegaan. Misschien heeft u nog kaarsen 

liggen die u nooit zult branden? Wij zijn er blij mee. Wilt u ook uw 

kaarsrestanten voor ons bewaren zodat wij die kunnen hergebruiken? U kunt 

deze op dinsdag- en vrijdagochtend (9.30 - 12.00 uur) afgeven bij het 

secretariaat van de Sint Ansfriduskerk. Alvast hartelijk bedankt. Op zondag 20 

november a.s. staat Stichting Mikondo weer achterin de kerk voor de verkoop 

van zelf gegoten kaarsen (opbrengst eveneens voor dit doel). 

Loes van der Ham – Fonteinkerk 
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Taizé viering. 
Heeft u in deze hectische tijd behoefte aan een moment rust of bezinning? 

12 november en 10 december is er weer een Taizé viering. 

Deze is om 19.00 uur in de St. Ansfridus kerk. 

Wilt u er graag heen en heeft u geen vervoer, bel mij maar gerust. 

033-4611651. Giny. 
 

Woord- en Communieviering in de Puntenburg. 
In overleg, zijn Frank en ik tot het besluit gekomen om voortaan de viering 

NIET OM 15.30 MAAR OM 14.30 UUR TE LATEN BEGINNEN. 

We hoeven geen rekening met de studenten te houden en kunnen we, na 

afloop, nog rustig gezellig een kopje koffie drinken. Bovendien kunnen we 

weer thuis zijn voor dat het donker wordt. 

Maandag 7 november 14.30 uur, onder leiding van diaken Frank Sieraal met 

muzikale ondersteuning van Jos Konings de eerste viering. 

Van harte uitgenodigd. 
 

Nieuw boek met nostalgische terugblik op 

Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort 
 

Na de Reformatie hadden katholieken het moeilijk. Slechts in schuilkerken 

kon de godsdienst worden uitgeoefend. Dankzij de grondwetsherziening van 

1848 werden ze echter formeel niet langer in hun handelen beperkt. Voor 

Paus Pius IX reden om in Nederland in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie 

te herstellen. Dat ging gepaard met de nodige pracht en praal. Een 

emancipatiegolf en grootschalige nieuwbouwprojecten volgden. In 

Amersfoort werden ondermeer bijna de hele zuidwestelijke kant van de 

Berg, een groot deel van ’t Zand en bijna de halve Zuidsingel in beslag 

genomen door katholieke vestigingen. In Hoogland en Hooglanderveen 

verschenen eveneens imposante katholieke kerken en instellingen. Uiteraard 

komen in het boek ook de Sint Henricuskerk en het Maria-internaat van de 

Noordewierweg aan bod. 

De publicatie wordt afgesloten met waar we vandaag de dag staan met de 

overkoepelende parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
 

Bestelinformatie 

Het boek ‘Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort’ heeft een mooie harde 

kaft voorzien van glanslaminaat en kost € 17,50. 

DE UITGAVE IS VANAF 10 NOVEMBER TE KOOP BIJ VEEL 

BOEKHANDELS IN AMERSFOORT EN VIA DE WEBSITE VAN DE 

UITGEVER: www.flehitewebshop.nl 

http://www.flehitewebshop.nl/

