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Muziekfeest in Het Brandpunt 
Zaterdagmiddag 11 februari organiseert de cantorij van de oecumenische 

geloofsgemeenschap Het Brandpunt een muziekmiddag. 

Een middag waarop verschillende muziekstijlen te beluisteren zijn. 

Een feest van herkenning en ook samen zingen. De middag begint om 14.00 

uur en zal rond 16.00 uur eindigen. 

Ook u bent van harte uitgenodigd om deze middag als bezoeker bij te 

wonen. Het doel van deze middag is drieledig. Naast het op de kaart zetten 

van het Brandpunt als muzikale gemeenschap willen we de opbrengst 

gebruiken om het muziekbudget aan te vullen ten behoeve van optredende 

musici in het Brandpunt, en kunnen koren en musici zich presenteren. De 

entree is gratis. Na afloop zal er een deurcollecte zijn, die geheel ten goede 

komt aan het bovengenoemde budget. 

Save the date! Namens de cantorij van Het Brandpunt,  Cor Koolstra 
 

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 

zijn 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”.  
 

Woord- en Communieviering, 
is op maandag 6 februari om 14.30 uur. Tot April is deze viering nog in het 

afgesloten deel van de keuken. Breng gerust iemand mee. 
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Koffiedrinken. 
We drinken voortaan koffie in de grote zaal. Op verzoek van de Puntenburg. 

Het blijft: de laatste woensdag van de maand, 

dus nu op 25 Jan. om 10.00 uur. Van harte welkom. 
 

Lezing in de serie Bezield en Bezielend Desmond Tutu 
Een moreel hoogstaande, eerlijke en gewetensvolle man Zaterdag 25 

februari, Tijd: 10.30 – 12.30 uur Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29 

Amersfoort. Zijn dood viel nauwelijks op in de bredere, wereldwijde 

werveling van Covid en de 24-uursnieuwscyclus die werd gedomineerd 

door de nepnieuws-tweets van een Amerikaanse president. En toch was 

Desmond Mphilo Tutu (7 oktober 1931 – 26 december 2021) een 

belangrijke man van historische betekenis. Hij stierf als aartsbisschop van 

de Anglicaanse Kerk, een oude man die zijn hele leven lang onophoudelijk 

had gestreden tegen de ongerechtigheden van rassendiscriminatie en 

onrechtvaardigheid. Zijn leven is voor ons een voorbeeld van een goed 

geleefd leven. De inleiding beschrijft het leven van Desmond Tutu , 

geplaatst in de context van gebeurtenissen in zijn leven, Zuid-Afrika en de 

wereld in haar geheel. Tegen alle verwachtingen in werd Desmond Tutu een 

wereldwijd icoon en een waardig ontvanger van de Nobelprijs voor de 

Vrede. Niettemin bleef hij altijd een bescheiden en eerlijk man, een 

voorbeeld voor ons allemaal. Over de inleider: Jan-Bart Gewald is 

historicus, gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van Afrika. Hij is 

hoogleraar Afrikaanse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en 

voormalig 4 directeur van het African Studies Centre. Hij is opgegroeid in 

Afrika en heeft in meer dan acht Afrikaanse landen gewoond. 

Bijdrage: 5 euro Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 
 

Aanmelden voor gespreksgroep Leven met verlies 
Dit voorjaar start er – bij voldoende belangstelling – weer een gespreksgroep 

over leven met verlies. Een dierbare verliezen grijpt diep in in je leven. Iemand 

zei ooit: Als je in de rouw bent kom je terecht in een land waar je de weg niet 

kent. In deze gespreksgroep verken je samen met anderen een stukje van de 

weg in dat onbekende en onherbergzame land. Angelina Bentvelzen en Anna 

Walsma begeleiden de gesprekken. Aan de gespreksgroep kunnen zes 

deelnemers meedoen. De bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagavonden 

1 en 15 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart, van 19.30 - 21.00 uur Locatie: 

Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Anna 

Walsma, a.d.walsma@gmail.com. Bellen of appen kan ook: 06-23973284. 

Deelname is alleen mogelijk na opgave vooraf. 



Korenbeleidsplan goedgekeurd –  

Werkgroep Koren zet een punt. 
In 2013 werd de Werkgroep Koren opgericht. De betrokkenheid bij en 

bezorgdheid over de koren van de parochie, specifiek van de koren die hun 

eigen kerklocatie zouden gaan verliezen was de directe aanleiding. Het 

primaire doel van de werkgroep werd al snel het opstellen van een breed 

korenbeleid aansluitend bij het OLVvA beleidsplan ‘Op weg naar 2020’.   

In de afgelopen 10 jaar heeft de werkgroep behoorlijk aan de weg 

getimmerd. Over wat concreet bereikt is leest u HIER meer. 

(voor de hardcopy lezers, de tekst is hier te vinden: 

https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-

werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf) 

In 2022 heeft het Parochiebestuur het door de werkgroep Koren opgestelde 

kader voor het OLVvA-korenbeleid (https://katholiekamersfoort.nl/wp-

content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf) goedgekeurd. 

De werkgroep heeft gemeend nu een punt te moeten zetten achter haar 

activiteiten.  De meeste activiteiten (waaronder centrale korenroostering) 

worden in een andere context voortgezet. Ook daarover kunt u meer lezen 

(https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-

werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf). 

De werkgroep bedankt alle koren voor hun bijdrage. De werkgroep heeft de 

vermelde resultaten alleen kunnen bereiken dankzij de samenwerking met 

en de open houding van de koren en hoopt van harte dat de koren verder 

gaan op de ingeslagen weg, elkaar ook in de toekomst zullen blijven 

opzoeken, samenwerking zullen zoeken waar dat nodig of wellicht 

onvermijdelijk is. Alles om, ook voor de toekomst, binnen onze parochie 

koren te hebben van diverse koorstijlen die muzikale kwaliteit kunnen 

blijven bieden in vieringen. 
 

Het Caminoverhaal van pastoor Joachim Skiba Op 

woensdagavond 1 maart a.s. zal pastoor Joachim Skiba in de Don- 

Boscozaal een lezing komen geven over zijn Camino. Aan de hand van zijn 

gemaakte foto’s en verhalen zult u een bijzondere inkijk krijgen in zijn 

Camino. De avond begint om 20:00 uur. In het komende Mirakel leest u 

daar meer over.  
 

Spreuk van de maand: 
Voor een ware dialoog moet je ervan uitgaan 

Dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. 
Hans-Georg Gadamer. 

https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf
https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/Einde-werkgroep-Koren-WEBSITEDOC.pdf


Dag van het Jodendom 2023, 
Sterke Vrouwen in Jodendom en Katholicisme. 

De Dag van het Jodendom – ingesteld door de Europese bisschoppen – heeft als 

doel om katholieken zich meer bewust te laten zijn van de joodse wortels van 

hun geloof en om tevens kennis te nemen van het levende Jodendom. 

Deze Dag vindt ieder jaar plaats op of rond 17 januari rond een speciaal thema. 

Het thema in 2023 is: Sterke Vrouwen in Jodendom en Katholicisme. Daarover 

organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) twee bijeenkomsten en 

worden geleid door Gilah Evers of Joke Brinkhof, op de volgende dagen: 

• Dinsdag 31 januari 20.00-21.30 Gilah Evers: 

Sterke Vrouwen in het Jodendom  

• Dinsdag 14 februari 20.00-21.30 Joke Brinkhof: 

Sterke Vrouwen in het Katholicisme 

Op de eerste avond spreekt Gilah Evers, echtgenote van de Amersfoortse 

rabbijn Evers, over sterke vrouwen binnen het Jodendom. Zij zal met name 

aandacht besteden aan de rol die joodse vrouwen in de geschiedenis hebben 

gespeeld met de vraag wat wij anno 2023 daaruit kunnen leren. 

Op de tweede avond, 14 februari, spreekt Joke Brinkhof over sterke vrouwen 

binnen het Katholicisme. Zij is gepromoveerd theoloog en exegeet. Ze was 

werkzaam in het pastoraat o.a. in het aartsbisdom - en was docent aan de Fontys 

Hogeschool en de Universiteit Brabant (Theologie en Levensbeschouwing). 

Titel van haar inleiding is: Sterke vrouwen, portretten uit het Nieuwe Testament 

en de christelijke traditie. Ze verkent enkele episodes uit de evangeliën waarin 

vrouwen een bijzondere rol vervullen, waaronder uiteraard Maria. 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, Amersfoort. 

 Kosten: € 5 per bijeenkomst. Informatie en aanmelding: 

secretariaatscc@gmail.com 
 

Ter inspiratie. 
Ik heb gehoord dat velen van jullie 

zitten te wachten op een wonder, 

een wonder dat Ik, jullie God, 

de wereld zal redden. 
 

Hoe zal ik redden zonder jullie handen? 

Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem? 

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 
 

Vanaf de zevende dag 

heb ik alles uit handen gegeven. 

Heel mijn schepping en mijn wondermacht; 

niet jullie, maar Ik 

wacht nu op het wonder. (uit Onderstroom) 
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