
Het Manteltje 
No 01, 2023, 49e jaargang. 

wo. 4 januari t/m woensdag 25 januari. 

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl 

Bankrekening nummer 

Geloofsgemeenschap St. Henricus: 

NL84INGB0003002792. 
 

 

Overleden. 
Op vrijdag 30 december is in alle rust, op 87-jarige leeftijd, 

Zuster Lenie Flintrop vredig ingeslapen. 

Haar afscheidsviering is op donderdag 5 januari om 14.30 in de kapel van 

het Moederhuis, aan de B.W laan 55. 

Zuster Lenie is opgebaard in de rouwkamer van het Moederhuis waar u tot 

donderdag 14.00 uur afscheid kunt nemen. 

Als u donderdag bij haar uitvaart aanwezig wilt zijn, kunt u zich opgeven 

via de receptie van het Moederhuis op nummer: 033-4698100, tussen 9.00 

en 14.30 uur. 

U kunt dit doen tot uiterlijk woensdag 4 januari tot 10.00 uur. 
 

Zuster Lenie, wie kent haar niet? 

Een vrouw die met hart en ziel, op vele manieren, zich voor de Henricus 

geloofsgemeenschap en het Soesterkwartier heeft ingezet. 

Ieder van ons heeft wel een herinnering aan haar. 

Dat die herinneringen mogen voortleven. 

In de afscheidsviering, waarin ik mag voorgaan, 

zullen we haar rijke leven gedenken. (Giny) 
 

Jaarlijkse week van de eenheid van kerken: zondag 15 tot 22 

januari 2023 Thema is: Doe goed, zoek recht. 
Zie voor documentatie de link www.weekvangebed.nl/doegoedzoekrecht 

Ook Amersfoortse kerken gaan hieraan aandacht geven. Bijvoorbeeld in 

vieringen in de binnenstad: - de Franciscus Xaveriuskerk (15 januari 10.30u, 

t Zand 29) en de Oud Katholieke parochie van de H. Georgius, ‘Joris op ’t 

Zand’ (15 januari 10.00u, ’t Zand 13) zullen beide in hun vieringen het 

landelijke thema ‘Doe goed, zoek recht’ centraal stellen; 

door enkele gemeenschappelijke liederen te zingen, en in hun vieringen een 

pastor uit een andere kerk laten spreken (Alke Liebich in de Xaveriuskerk; 

Diederiek van Loo, in de Oud-Katholieke parochie). 
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Afscheid pastor Mauricio Meneses 

Zoals u inmiddels wel gehoord of gelezen zult hebben is parochievicaris 

Jesus Mauricio Meneses Santiago met ingang van 1 februari 2023 door de 

bisschop benoemd als pastoor van de H. Titus Brandsmaparochie in 

Wageningen en omstreken. 

Daar zal hij pastoor Henri ten Have opvolgen die benoemd is in Apeldoorn. 

Zijn afscheid met een eucharistieviering is in de st. Martinuskerk op 

zaterdag 28 januari 2023 om 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om 

persoonlijk afscheid te nemen. Als afscheidscadeau stelt Mauricio een 

financiële bijdrage op prijs welke voor de inrichting van zijn nieuwe 

pastorie bestemd zal worden. 

U kunt deze overmaken naar bankrekening NL 22 RABO 0128 8971 39 ten 

name van de RK Parochie HH. Martha en Maria onder vermelding van 

“afscheid Mauricio Meneses”. 

De installatieviering als pastoor van de H. Titus Brandsma Parochie is in de 

St. Antonius van Paduakerk in Ede op zondag 5 februari om 10.30 uur. 

Per 1 februari wordt zijn nieuwe adres: 

Bergstraat 15, 6701 AB, Wageningen. 

Het bestuur en het pastoraal team feliciteren Mauricio van harte met zijn 

nieuwe benoeming en bidden om Gods zegen, opdat hij in zijn nieuwe 

parochie gelukkig mag zijn en vruchtbaar zal werken. 

Wij zijn onze parochievicaris veel dank verschuldigd voor de wijze waarop 

hij zijn vertrouwen op en geloof in God heeft voorgeleefd en met ons heeft 

gedeeld en zullen zijn charisma en zondagse quotes node missen. 

Namens pastoraal team en parochiebestuur: 

Pastoor J. Skiba en Angelique Liebens. 
 

Gezocht: Secretaris voor het parochiebestuur 
Het parochiebestuur is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris voor het 

parochiebestuur. Zie ook het eerdere websitebericht van eind oktober. Dit in 

verband met afloop van het zittingstermijn van de huidige secretaris per 1 

februari aanstaande. De secretaris heeft een sleutelpositie in ons 

parochiebestuur en functioneert daarbij als een spin in het web. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Angélique Liebens, vicevoorzitter parochiebestuur. 

Email: angelique.liebens@yahoo.com of Telefoon: 06-22568799. 
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Tiendaagse rondreis naar Portugal. 
Van harte welkom de presentatie bij te wonen van de tiendaagse rondreis 

door Portugal. 

Datum: 29 maart 2023. 

Waar: de Kom ( naast de St. Jozefkerk). 

Adres: Hamersveldseweg 51 Leusden. 

Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 

Tijdens deze avond wordt de complete reis doorgenomen en u wordt in de 

gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Om alvast een klein beetje te 

verklappen, we reizen per vliegtuig op 10 september naar Lissabon en 

toeren met een luxe touringcar via Fatima bekend van “De Verschijningen 

van Fátima” richting het noorden waar we de plaatsen Coimbra, Porto en 

Braga gaan bezoeken. Tussendoor zijn er wandelingen gepland zo rond de 8 

km. en we lopen ook het laatste stukje van de Camino de Santiago. Onze 

reis eindigt dus in Santiago de Compostela. De avond daarvoor maken wij 

de indrukwekkende hoogmis mee en we hopen dat er bij deze viering ook 

flink gezwaaid wordt met het beroemde wierookvat. In de ochtend voor ons 

vertrek hebben we nog tijd om de stad Santiago te bezoeken. 

Enthousiast geworden en wilt u niet wachten tot 29 maart, dan zou ik 

zeggen gauw aanmelden want VOL = VOL wij hebben al veel 

aanmeldingen binnen. 

Wij begrijpen dat u eerst de presentatie wilt bijwonen alvorens u officieel 

aan te melden maar wij zouden het erg jammer vinden als wij u moeten 

teleurstellen op 29 maart. Wij kunnen maximaal 30 personen meenemen. 

Aanmelden via mclschouten@icloud.com of per telefoon 06.41885727. 

De reisorganisatie waar we deze reis hebben ondergebracht is nog in 

onderhandeling over de prijs met de partners in Portugal. Voor de deadline 

van deze nieuwsbrief was de prijs tot onze spijt, nog niet voorhanden. 

Hartelijke groetjes mede namens Pastor Fred Kok en Mirjam Schouten, 

graag tot ziens bij de presentatie op 29 maart. 

Willie van Kooij, willievankooij@gmail.com, T 06-21410286 

 
 

Gebed bij het Nieuwe jaar. 
Moge de Heer u zegenen en u behoeden. 
Moge de Heer de glans van zijn gelaat 
over u spreiden en u genadig zijn. 
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren 
en u vrede schenken. 

(uit Psalm 67) 



Doe mee aan de Alphacursus  
 

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er 

in Hooglanderveen-Vathorst een Alphacursus gehouden. Een mooie manier 

om je geloof een opfrisbeurt te geven, of juist meer te weten te komen wat 

christenen geloven. 
 

Op de gratis Alphacursus ontmoet je nieuwe mensen, stel je vragen en praat 

je met andere deelnemers over uiteenlopende onderwerpen. Je ontdekt altijd 

iets nieuws. 

De Alphacursus is voor jong en oud, voor iedereen met vragen over het 

leven of het christelijk geloof. 

De bijeenkomsten starten met een eenvoudige maaltijd, gevolgd door een 

korte inleiding en een gesprek in kleine groepen.  

Zin in deze uitdaging van zo'n tien bijeenkomsten? 
Meld je snel aan: alphacursusOLVA@pm.me. 

De Alphacursus wordt iedere maandag (vanaf 16 januari) gehouden in 

Parochiezaal St. Joseph aan de Van Tuyllstraat 29 in Hooglanderveen. 

De start is om 18.45 uur en de avond wordt om 21.15 uur afgesloten. 

Er is een zaterdagbijeenkomst op 18 februari van 10.00 tot 15.00 uur. 
 

 

Koffiedrinken. 
Op de laatste woensdag van de maand drinken we voortaan koffie 

in de grote zaal. 

Het doel van Puntenburg is, om mensen zoveel mogelijk met elkaar in 

contact te brengen. 

De Woord- en Communie viering is tot April nog wel in de afgesloten 

ruimte waar we tot nu toe waren. 

Hierbij wens ik iedereen van harte een zalig Nieuwjaar. 
 
 

Spreuk van de maand: 
De sleutel van de deur van je hart, 

zit aan de binnenkant. 
(Pastor Wim Bakker, de pastor van Rijswijk, 

tijdens geloofsgesprek) 
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