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Stille omgang In de nacht van 18 op 19 maart wordt na 3 lange 

coronajaren weer de Stille Omgang gehouden. Een bijzondere bidprocessie 

die ieder jaar omstreeks deze tijd door Amsterdam trekt ter Herdenking aan 

het Mirakel van Amsterdam op 15 maart 1345. Ter verdieping heeft de 

Stille Omgang 2023 als intentie: “Levend brood voor onderweg, in stilte 

getuigen” Deze intentie is gekozen naar aanleiding van het 

Johannesevangelie waarbij ook wordt verwezen naar een gedicht van de H. 

Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in 

Scheveningen: O Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou 

en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind. Al vraagt 

dat mij meer lijdensmoed. Och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor U 

gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik 

het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met 

U, o God. O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. 

En laat geen mensen bij mij toe. ’t Alleen zijn word ik hier niet moe. Want 

Gij, o Jezus zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. 

Uw bijzijn maakt mij alle goed. Titus Brandsma. U kunt meelopen in deze 

"stille tocht" (stil als verwijzing naar de periode dat deze tocht verboden 

was). Stilte straalt kracht uit naar de omstanders. Het vertrek van de bus is 

vanaf St. Jozefkerk in Achterveld (20:20 uur) via St. Josephkerk in 

Hooglanderveen (20.40 uur) met als laatste opstapplaats St. Martinuskerk 

Hoogland (21:00 uur). In de Begijnenhofkapel wordt om 22:30 uur de 

eucharistieviering gehouden, waarna de Stille Omgang wordt gelopen. Om 

ca. 01:30 uur zijn we weer terug in Hoogland. De kosten bedragen € 30,-- 

per persoon / voor jongeren € 15,00 per persoon. Voor info en opgave kunt 

u/kan jij uiterlijk 11 maart contact opnemen met Riet van der Heijden (tel. 

06-22103330 of e-mailadres vdheijdenriet@gmail.com) 
 

Spreuk van de maand: 
Liefde is op de eerste plaats ontvangend, 

pas dan kun je delen. 
(Thomas Quartier) 
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Kent u de Thomas Scheltus Stichting al? 
We merken allemaal dat de kosten voor de dagelijkse boodschappen en voor 

noodzakelijk levensonderhoud in het afgelopen jaar heel hard zijn gestegen. 

Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest of hoort berichten over hoge 

prijzen en het duurder worden van bijna alles. 

Gevolg is dat een steeds grotere groep mensen niet genoeg geld heeft om de 

noodzakelijke levensbehoeften te kunnen betalen. 

De Thomas Scheltus Stichting geeft financiële hulp In een aantal van deze 

situaties kan de Thomas Scheltus Stichting helpen! De Thomas Scheltus 

Stichting helpt protestants christelijke alleenstaande vrouwen van 45 jaar en 

ouder, die het financieel moeilijk hebben. 

Meer informatie over criteria en de manier om financiële hulp aan te vragen 

is te vinden op de website van de stichting: https://thomasscheltus.nl. 
 

Jaarlijkse Inspiratiedag 
WCCM in samenwerking met Sint Ansfriduskerk 
De WCCM - de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie - 
organiseert een Inspiratiedag op zaterdag 11 maart 2023 in 
samenwerking met de Sint Ansfriduskerk. 
Het thema is 'De relevantie van John Main's visie op spiritualiteit 
voor jouw leven'. Er zullen meditaties plaatsvinden, Sicco Claus zal 
een lezing geven over het thema en hij zal vragen beantwoorden. U 
bent van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden voor deze dag bij: 

Herman Roos: E: roos.herman@me.com, telefoon: 06-53 644 715 

In de bevestiging van uw aanmelding, ontvangt u nadere info over de dag. 

zaterdag 11 maart 2023, tijd 10.30 - 15.00 uur 
kosten: €15,00, Sint Ansfriduskerk, J. Catslaan 26, Amersfoort. 

Voor informatie kijk op: www.wccm.nl of www.sintansfridus.nl 
 

Klokken luiden voor oorlog Oekraïne. 
Op 24 februari as. is het een jaar geleden dat de oorlog in de Oekraïne 

uitbrak. De Raad van Kerken Amersfoort is van plan hier aandacht aan te 

geven; en wel als volgt: - alle kerken in Amersfoort worden opgeroepen om 

op vrijdag 24 februari 18.00u vijf minuten de klokken te luiden. 
 

Koffie drinken. 
Wat was het gezellig de laatste woensdagmorgen van Januari. 

Komt u woensdagmorgen 22 Februari ook? 

Om 10.00 uur in de zaal van de Puntenburg. 
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Afscheid Mauricio. 
Ik hoop dat velen met mij dit afscheid gevierd hebben. In de kerk of via de 

streaming. Het was een indrukwekkend gebeuren. 

Met als thema, (zei Mauricio) Uit het oog, maar niet uit het hart. 
Ook de installatie in de kerk in Ede, was prachtig. Velen van OLVA waren 

daarbij aanwezig. 

Nogmaals wensen we Mauricio veel kracht, en inspiratie toe. 

(zie ook Katholiek Amersfoort) 
 

Vastenactie: 

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan 
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 

waardigheid en beschikken over de mogelijkheden daarvoor. 

Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt 

rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. 

Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. 

Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun 

etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.  

Naast alle acties die er deze dagen georganiseerd worden voor Syrië en 

Turkije, breng ik toch ook de Vastenactie onder de aandacht. 

Ook zij hebben meerdere goede doelen waar het geld aan besteed wordt. 

Doet u mee? 

U kunt uw bijdrage storten op NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, 

Den Haag. (Meer info te vinden op Vastenactie 2023) 
 

Overleden: 
Op 14 februari j.l. is op 76 jarige leeftijd overleden: Petrus Adrianus Peelen. 

Zijn uitvaart is op woensdag 22 februari om 12.00 uur, in de St. Jozefkerk te 

Hooglanderveen. Gelegenheid om te condoleren: om 11.00 uur in de 

St.Jozef kerk. 

Peter had een zakelijk baan. Hij heeft ruim 40 jaar bij de belastingdienst 

gewerkt. Maar Peter was een zorgzame man, liefdevol en goedaardig in de 

omgang. Het was ook een pietje precies. Maar heel trouw t/m de laatste dag. 

Hij was helemaal klaar om te sterven. Hij zei: God komt me halen. 

In de laatste dagen heeft hij al iets van de hemel waargenomen. 

Rust zacht Peter, bij de God waarnaar je verlangde… 

 

 

 



Woord- en Communie viering... 
Op maandag 6 Maart om 14.30 uur komen we weer samen om te vieren. 

We bidden, zingen en ontvangen de Communie. 

Frank Sieraal gaat weer voor en Jos Konings zorgt voor de muzikale 

ondersteuning. Van harte uitgenodigd. 

En… brengt u gerust iemand mee. Of maak andere attent op de viering. 
 

Herhaalde mededeling: 

SCC 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 
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