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Informatie vanuit de Diaconie in deze moeilijke tijden 

Energieprijzen die de pan uit rijzen, hoge inflatie: iedereen heeft hier op dit 

moment mee te maken. Ondanks diverse maatregelen vanuit de overheid 

kunnen de huidige ontwikkelingen enorme gevolgen hebben voor grote 

groepen mensen. Daarom deze informatie vanuit de diaconie: 

Kent u de website: www.geldcheck033.nl? 

Een website voor Amersfoorters waar u onder andere alle regelingen vindt 

die er in Amersfoort beschikbaar zijn om iemand financieel te helpen. 

Daarnaast is er ook www.geldfit.nl – u kunt direct checken wat u kunt doen 

om financieel fit te blijven of te worden (of bel gratis 0800-8115). 

Nog geen energietoeslag aangevraagd bij de gemeente Amersfoort? Het kan 

nog! (je hebt recht op extra energietoeslag bij een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm) 

Meer info via de gemeente Amersfoort (www.amersfoort.nl). 

De diaconie heeft goede ervaringen met een stichting bij wie een complete 

kledingbox (nieuwe kleren) voor u aangevraagd kan worden. Door 

besparing op de kledingkosten, houdt u weer geld over om andere dingen te 

kunnen betalen. Op woensdagochtend is er van 10.30 tot 12.00 uur iemand 

van schuldhulpmaatje aanwezig in het diaconaal steunpunt. 

(Noordewierweg 131) Wellicht kunnen zij uw financiën doornemen om te 

kijken waar er nog bespaard kan worden. 
 

Laat je gedachten gaan…  

Op zaterdag 19 november om 19.00 uur is er in de St. Ansfriduskerk weer 

een bijeenkomst met een meditatief karakter met als titel “Laat je gedachten 

gaan…” Teksten vanuit verschillende tijden, achtergronden en culturen, 

gelezen door Aimée Rijlaarsdam, worden afgewisseld met momenten van 

stilte en improvisaties op de vleugel door Ron Adelaar. Een uurtje rust en 

bezinning op de zaterdagavond. U bent van harte welkom. 
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Woord- en Communieviering in de Puntenburg. 
Op maandag 5 december, pakjesavond, is er GEEN Woord- en 

Communieviering in de Puntenburg. De eerst volgende viering in de 

Puntenburg is, op maandag 2 Januari 2023, 14 uur 30. 
 

Lourdesbedevaart Aartsbisdom Utrecht 2023 
In Mirakel nr. 6 heeft u al kunnen lezen dat het Aartsbisdom Utrecht in april 

2023 voor de vijfde keer op bedevaart gaat naar Lourdes. 

De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de parochie Martha en 

Maria sluiten daar ook bij aan. Vanuit het pastoresteam gaan pastoor Skiba 

en diaken Nieuwenhuis mee. 

Maria in de grot in Lourdes. Maria was er toen en zij is er nu nog steeds. Al 

meer dan 160 jaar wacht zij de pelgrims op, die – zoals zijzelf aan 

Bernadette gevraagd heeft – in processie naar haar toe komen. Bij de Grot in 

Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk ontmoeten. Het is een plek om 

vragen en zorgen bij haar neer te leggen of om dankbaarheid te tonen. De 

vele kaarsjes die er branden, getuigen van de duizenden pelgrims die zich 

elke dag tot Maria wenden. 

Wat gaan we doen? U komt bij de Grot van de verschijningen, we leiden u 

rond door de stad, we gaan de Pyreneeën in en u kunt genieten van die 

bijzondere sfeer in het heiligdom, waar we samen bidden, samen zingen, 

samen lachen en samen stil zijn bij Maria. 

Reisopties: Voor onze parochie zijn er 2 opties: 

Met de bus: 27 april t/m 5 mei 2023: op de heenreis 2 overnachtingen en op 

de terugreis 1 overnachting. 

Met de trein TGV: 29 april t/m 6 mei 2023: heen- en terugreis in 1 dag. 

De reis valt in de meivakantie 2023. De voorkeur gaat uit naar de busreis 

omdat je vanaf de start tot aan het eind met elkaar optrekt en een band 

ontstaat. Maar voor de busreis moet je wel mobiel zijn. Voor mensen die 

niet zo goed kunnen lopen of andere beperkingen hebben is er de 

mogelijkheid om met de TGV (hogesnelheidstrein) te reizen. Rollators en 

rolstoelen kunnen worden geregeld. Het Huis van de pelgrim biedt ook een 

vliegreis aan, maar die wordt niet ondersteund door de parochies. De prijs 

bedraagt ca. € 995,-- o.b.v. 2 persoonskamer. Meerprijs 1 persoonskamer 

bedraagt ca. € 200,--. Deze prijzen zijn nog niet definitief i.v.m. onzekerheid 

over brandstofprijzen e.d. Het idee is dat financiën of mobiliteit deelname 

aan deze reis niet in de weg mogen staan. Als u behoefte heeft aan 

ondersteuning laat het dan weten. Binnenkort volgt meer informatie over de 

prijzen en hoe u zich kunt aanmelden. 

 



Kerststallententoonstelling 2022 in de St. Ansfridus, 
van 10 tot en met 18 december: helpt u mee? We zijn gestart met het 

voorbereiden van de kerststallententoonstelling. Na twee jaar geen 

tentoonstelling door coronamaatregelen hopen we dat we u dit jaar weer 

kunnen ontvangen. Wel op een iets kleiner opgezette tentoonstelling. Maar 

niettemin zal er ruim voldoende te zien zijn. 

Bij de voorbereidingen en tijdens de openingstijden (van 12.30-17.30 uur, ’s 

morgens alleen voor groepen op afspraak) hebben we graag hulp van 

vrijwilligers. Wilt u dit jaar meehelpen bij de voorbereidingen of tijdens de 

tentoonstelling? Bij het klussen vooraf, het ontvangen van de bezoekers of 

de verkoop, laat het ons z.s.m. weten via E secretariaat@ansfriduskerk.nl. 

We nemen dan contact met u op. Commissie kerststallententoonstelling 
 

Lessons & Carols 
11 december 2022 Viering van Lessons & Carols: ‘Er is een lijn van 

vrouwen’ MuCoBra roept zangers op om mee te doen met het Carolkoor 

2022. Op de derde zondag van de Advent, 11 december vindt er weer een 

Viering van Lessons & Carols plaats in Het Brandpunt, om 10.45 uur. We 

roepen iedereen die graag zingt op om mee te doen met het Carolkoor o.l.v. 

Marijke van Leerzem. Repetities De 4 repetities zijn op maandagavond 21 

en 28 november en op maandag 5 en vrijdag 9 december, steeds van 20.00 – 

22.00 uur. In de viering zal het Carolkoor begeleid worden door Dick van 

der Niet op de vleugel en Carla van der Heijden op viool. Aanmelden en 

kosten Aanmelden kan door zo snel mogelijk een mail met vermelding van 

stemsoort (alt, sopraan, tenor, bas) te sturen naar Marijke van Leerzem: 

marijkevanleerzem@gmail.com De kosten bedragen € 25, vooraf over te 

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

Noord o.v.v. Carolkoor Brandpunt. De partituren en oefenbestanden worden 

je zo snel mogelijk na aanmelding toegestuurd. 

KOMT EN ZINGT HET VOORT! 
 

Lieddag 100 jaar Bernard Huijbers - zaterdag 3 december. 

De Nederlandstalige liturgie zou niet zijn wat ze nu is zonder de vele composities 

van Bernard Huijbers (die o.a. veel teksten van Huub Oosterhuis op muziek gezet 

heeft) én zijn opvattingen over de functie van muziek in de liturgie. 

Omdat Bernard Huijbers dit jaar 100 zou zijn geworden, is er op zaterdag 3 

december van 10.00 - 16.00 uur een lieddag in de Dominicuskerk in Amsterdam; 

Spuistraat 12 (op loopafstand van het centraal station). Deelname (incl alle 

koorpartijen) - 15 euro (kan ter plekke voldaan worden) Wil je meedoen: meld je 

vóór 15 november aan op lieddaghuijbers@gmail.com Voor meer informatie: 

https://dominicusamsterdam.nl/events/100-jaar-bernard-huijberslieddag 

https://dominicusamsterdam.nl/events/100-jaar-bernard-huijberslieddag


Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort 
 

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

kaft en is voorzien van glanslaminaat, kosten € 17,50.  

IS NU TE KOOP BIJ VEEL BOEKHANDELS IN AMERSFOORT EN 

VIA DE WEBSITE VAN DE UITGEVER: www.flehitewebshop.nl 
 

Spreuk van de maand: 
Vandaag is de dag, 

hij komt maar één keer, 

morgen dan is het 

vandaag al niet meer. 

Niet zeuren, geniet 

van het leven, het mág, 

maar doe het vandaag, 

want vandaag is de dag 
(Toon Hermans) 

 

Bezinning. 
Mensen hebben mensen nodig 

om elkaar te dragen 

om elkaar tot leven te brengen. 
 

Mensen hebben mensen nodig 

om voor elkaar op te komen 

om samen te werken aan 

welzijn en geluk. 
 

Mensen hebben mensen nodig 

om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van gerechtigheid. 
 

Wek dan die kracht in ons. 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

die ons omkeert naar elkaar 

die ons doet zorgen voor elkaar. 
 

Dat wij U liefhebben. 

Dat wij onze naasten beminnen. 

Dat wij onszelf kunnen beminnen. 
 

Marinus van de Berg. 
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