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Vastengroet 2013
De Geest van de Heer rust op mij
want hij heeft mij gezalfd…
…om een genadejaar van de Heer uit te roepen! (Jesaja 61: 1-2)
Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Jezus deze woorden van de profeet
Jesaja in de mond neemt in de synagoge van Nazareth. Het markeert het begin
van Jezus’ verkondiging. De scène volgt onmiddellijk na zijn verblijf in de
woestijn. Dat verblijf is de grote confrontatie met het kwaad, dat ook in Jezus’
leven vaste voet aan de grond probeert te krijgen. Bezitsdrang, machtsdrang,
geldingsdrang zijn maar enkele namen voor de veelkoppige draak van het kwaad,
die zoveel verwoesting aanricht. Jezus wordt ermee geconfronteerd en is staande
gebleven. Hoe dit mogelijk was? De boodschap van het evangelie is duidelijk: niet
zozeer door eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest op wie Jezus
vertrouwt en waarvan Jezus zich doordringen laat.
Jezus is namelijk niet de wetgeleerde, die precies weet hoe de wet dient
uitgelegd te worden. Hij is ook niet de religieuze specialist, die thuis is in de
spitsvondigheden van het religieuze cultuurtje. Jezus is een vrome jood, die
gelooft wat hem in de Schrift wordt toegesproken en die zichzelf ervoor
beschikbaar stelt. De Geest heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer af
te kondigen! De luisteraars in de synagoge zullen zich afgevraagd hebben, hoe
ze dit moesten begrijpen. De uitleg van Jezus is erg kort en bondig: vandaag
wordt dit woord gerealiseerd! Niet morgen, niet in de toekomst, niet in het
hiernamaals, neen: vandaag begint Jezus eraan. Even verderop in het
Lucasevangelie zien we Jezus ijverig bezig met het genezen van zieke en
bezeten mensen. De vloek wordt van hen weggenomen, vrijheid en levensruimte
valt hun ten deel.
In de paasnacht, de nacht van de grote overgang, klinken in de liturgie de eerste
verzen van de Schrift. De aarde was nog woest en doods, de duisternis lag over
de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1: 1) Chaos
behoort blijkbaar tot de aarde, maar met de chaos is ook Gods Geest gegeven.
Gods Geest is het die voorkomt dat de chaos alles overheerst.
De economische crisis veroorzaakt in het leven van sommige mensen de nodige
chaos. Mensen kunnen de hypotheek op de woning voor hun gezin niet meer
betalen, ze zijn te oud of teveel vreemdeling om aan werk te komen, ze zien hun
bedrijf failliet gaan, enzovoorts. De verwachting is dat bijna 10% van alle
Nederlandse huishoudens dit jaar een inkomen onder de armoedegrens zal
hebben. Voor een alleengaande ligt de grens op 960 euro per maand, voor een
gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst bij
eenoudergezinnen, alleengaanden tot 65 jaar en niet-westerse gezinnen, aldus
het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens zitten we in een politiek klimaat, dat de
solidariteit onder de bevolking niet bevordert. Iedereen staat er alleen voor en
moet maar zien de eigen boontjes te doppen.
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Ook al is individuele verantwoordelijkheid een groot goed, toch mag niet
vergeten worden dat ook deze grenzen heeft. Die grenzen liggen daar, waar
mensen afhankelijk zijn van anderen: voor hun inkomen, voor hun verzorging,
voor hun welzijn. Waar een mens in de chaos terecht komt, daar heeft hij recht op
bijzondere aandacht en op solidariteit. Dat mag niet alleen afhangen van de
goede wil van familieleden die toevallig toegewijd zijn of van buren waarmee je
het toevallig goed getroffen hebt. Als mensen bijzondere zorg nodig hebben of
een steuntje in de rug om zich te redden uit de chaos, dan is dat een
verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap.
Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is het jaar van de
sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en ieder
mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn. Hoe Jezus daarmee een
begin maakt, merk je aan wat er gebeurt in zijn ontmoetingen met mensen in de
knel. Het eerste effect van zo’n ontmoeting is, dat mensen in hun waardigheid
hersteld worden. Wie Jezus ontmoet, ontdekt dat men meer is dan een probleem,
meer dan chaos. Dit respect is de bron van een nieuwe vrijheid en nieuwe hoop,
die in het hart van deze mensen geboren worden. Zoals in het begin Gods Geest
als een licht over de doodse duisternis van de aarde verschijnt, zo ligt elk
mensenleven – hoezeer ook in de greep van de chaos - onder datzelfde
weldoende licht. Of dat ook ervaarbaar is, is afhankelijk van onze
beschikbaarheid voor die Geest die ons beweegt tot mededogen en solidariteit.
Christenen werden bij hun doop en vormsel gezalfd met Gods Geest. Met hen
kan het genadejaar dan toch niet meer veraf zijn?
Het luistert dus nauw in de politiek in deze moeilijke jaren. We geloven niet dat
we zijn overgeleverd aan een economische chaos, maar dat er in die economie
aandacht moet zijn voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart. De solidariteit
met de zwakkeren is ook voor christenen in de politiek een leidend principe. De
reorganisatie van de verzorgingsstaat is wellicht een noodzaak, maar de afbouw
ervan is misplaatst in een beschaafd land.
Met Jezus gaan we in de vastentijd veertig dagen de woestijn in en worden we
geconfronteerd met ons ego. We ervaren dat, ook als in ons eigen leven chaos
dreigt, Gods Geest nooit ver weg is. We geloven, dat die Geest ons helpt om
werkelijk mededogen te hebben, met jezelf als evenzeer met anderen. De
zachtheid van Geest hebben wij nodig om de hardheid van ons ego te boven te
komen. God laat niet verstek gaan, maar het kan mankeren aan onze
beschikbaarheid voor zijn Geest. De vasten wordt ons gegeven als een oefening
in beschikbaarheid. We zijn immers gezalfd met die Geest. De welaangename tijd
van het genadejaar is aangebroken!
Joris Vercammen
Aartsbisschop van Utrecht
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Vormsel en toetreden
Het vormsel was oorspronkelijk een onderdeel van de doopviering maar is in de
loop van de geschiedenis losgeraakt van de doop. Tegene
woordig doen jongeren rond hun 16 jaar het vormsel. Zij
mogen zich gedragen weten door het geloof van de gemeenschap waar zij bij horen. De zalving met het heilig
chrisma drukt de gave van de heilige Geest uit. De
bisschop zegt er bij: ontvang het zegel van de heilige
Geest, de gave Gods.
Door de doop word je opgenomen in de kerk, met het
vormsel zeg je zelf “ja” tegen de kerk en tegen het geloof.
Het sacrament heeft een wat andere insteek dan belijdenis
doen zoals dat in protestante kerken gebeurt.
Op zondag 21 april zal Mgr. Vercammen, de aartsbisschop,
onze parochie bezoeken om het vormsel toe te dienen.
De jongeren die voor dit sacrament in aanmerking komen
worden de komende tijd benaderd en krijgen een eigen
traject om dit voor te bereiden. Ook voor volwassenen die
nog niet gevormd zijn bestaat er de mogelijkheid om zich te laten vormen. Ook zij
krijgen een voorbereiding.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op 21 april toe te treden.
Wilt u graag toetreden of gevormd worden? Neem dan contact op met pastoor
Grete Verhey: pastoor.amersfoort@okkn.nl of 033 – 4940390.
Pastor Angela Berben

Van het kerkbestuur.
Mededelingen met betrekking tot het pastoraat
We hebben afscheid genomen van assisterend pastoor Jan van Handenhoven op
zondag 30 december 2012. Per 1 februari is hij niet langer werkzaam in onze
parochie. Bijna anderhalf jaar heeft hij zich vooral ingezet voor de senioren en de
zieken. Velen kijken in dankbaarheid terug op zijn bezoeken, maar ook op de
eucharistievieringen waarin hij voorging. We leerden elkaar steeds beter kennen
en waarderen en het is jammer dat daar nu een eind aan is gekomen. Op deze
plaats danken we pastoor Jan nogmaals zeer hartelijk en wensen hem Gods
zegen voor de toekomst!
Per 1 februari is de aanstelling van Angela Berben uitgebreid van 20% naar 40%.
Elders in dit blad vindt u een verslag van haar wijding tot diaken. Vanaf nu zal zij
twee dagen per week in onze parochie werkzaam zijn als assisterend pastor.
Pastoor Grete Verhey heeft ook een aanstelling van 40% en blijft als pastoor
verantwoordelijk voor de parochie.
Vooralsnog is de volgende taakverdeling afgesproken. Het gaat daarbij om wie
waar op aanspreekbaar is en/of wie waar vooral aandacht voor heeft.
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Pastoraat:
-Senioren
-Jongeren en jonge gezinnen
-Zieken en overige pastorale contacten

pastoor Grete
pastor Angela
beiden, in overleg of op
afspraak

Overige taken:
Pastoor Grete:
Kerkbestuur
Liturgie en allen die bij de liturgie zijn betrokken zijn
Gebouwen en inventaris
Stichting Restauratie Kunstbezit & Culturele commissie
Oecumene
Regionaal overleg, Aartsbisdom, landelijke kerk
Website en publiciteit
Open kerk/monumentendagen
Pastor Angela
Kinderkerk en kinderdiensten
Diaconaat
Catechese en vorming en toerusting
Vrouwenvereniging Clara
Parochieblad
Gaandeweg kan één en ander bijgesteld worden. We houden u op de hoogte.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan hoort het kerkbestuur deze graag
van u. We wensen onze parochie en beide pastores veel zegen toe.
Het kerkbestuur
Financiën.
2013: Kerkbalans: wat is de kerk mij waard?
Aan alle bekende personen en adressen binnen onze parochie werd de
informatie kerkbalans 2013 overhandigd of
toegezonden. In de folder wordt ingegaan op
de waarden van onze parochie: geloof,
vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap,
verbondenheid en troost. Het kerkbestuur
hoopt dat u aan deze waarden wilt bijdragen.
Wilt u meer weten over kerkbalans, over besteding en verantwoording, over de
mogelijkheid tot incasso of heeft u vragen over de notariële akte? Neemt u dan
contact op met de penningmeester!
De penningmeester ontving al toezeggingen en overmakingen voor kerkbalans
2013. Heel hartelijk dank daarvoor, omdat o.a. de verzekeringen al in januari voor
het hele jaar vooruitbetaald moeten worden.
Het voorlopige saldo kerkbalans 2012 bedraagt € 49.093,06. Mogen wij dit jaar
ook weer op u rekenen?
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Giften en gaven, Vastenoffer 2012: dank u wel.
Voor de collectes – geïnitieerd door de Bisschoppen - werd resp. ontvangen:
Oecumenisch werk
€
140,05
Jongerenwerk
€
117,90
Opleidingen
€
127,20
Missie St Paulus
€
107,89
Kerkopbouw
€
103,55
Publiciteit
€
100,48
Honoraria
€
99,65
Zusterkerken in Europa
€
156,70
Ontwikkelingssamenwerking
€
93,00
Unie van Utrecht
€
138,92
Vastenoffer
€
1.830,19
Het Vastenoffer 2012 was t.b.v.(jongeren)opbouwwerker in Bisdom Niassa,
Mozambique.
Aan bijdragen voor parochiële doelen werd ontvangen:
Bloemen op het altaar / bloemengroet
€
Parochieblad Joris op ’t Zand
€
Liturgieboekjes
€
Kinder- en jeugdwerk
€
Eredienst
€
Parochie pastoraat incl. de collecte na de dienst €
Senioren (uitstap/adventsmaaltijd/-vieringen)
€
Specifieke collectes, bij diverse gelegenheden:
Materialen jeugdcircus in de Filippijnen
Kinderproject (tehuis in Ethiopië)
Eye care Foundation
Amersfoorts straatpastoraat
Vastenmaaltijd passantenverblijf
Defence for Children
Kleutercentra in Brazilië
Raad van Kerken – project schuldenmaatjes
KWF
Hospice Dome (incl. speculaasactie)
Kerstmis voor Iedereen
Hart voor Elkaar
Nachtopvang daklozen Amersfoort
Voedselbank: vele giften in natura +
Heel hartelijk dank aan allen die bijdroegen!

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

682,45
465,10
580,18
432,67
733,65
1.572,01
495,36
92,50
407,93
200,00
200,00
110,00
75,00
210,00
65,50
175,00
335,00
100,00
68,52
546,10
646,16

Over de collectes.
Tijdens de vieringen wordt een offertoriumcollecte gehouden. Met ingang van
2013 zullen deze collectes bestemd zijn voor een diaconaal doel binnen of buiten
de kerk.
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De 2 collecte bij het verlaten van de kerk, de
deurcollecte, is met name bestemd voor doelen in
de eigen parochie.
Al uw giften en bijdragen worden voor 100%
besteed aan het genoemde doel. In het verleden
werd een deel van de collectes afgedragen aan de
landelijke kerk. Nu de berekeningswijze van de
afdracht aan de landelijke kerk gewijzigd is, de
collecteopbrengsten worden niet meer gecorrigeerd met een landelijke afdracht,
komen deze bijdragen dus geheel ten goede aan het goede doel.
Geef daarom ruim van hand en hart!
Mieke van ’t Erve, penningmeester
Gebouwen.
De restauratie.
Zoals bekend bestaat de restauratie in grote lijnen uit het vervangen van de leien
van het dak van de kerk en van de toren en uit het vervangen van de glas-in-lood
ramen, waarvan de ijzeren frames door corrosie zijn aangetast, waardoor weer
scheuren in het stucwerk ontstaan.
In december werden samen met de afd.
Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en de
Monumentenwacht de nieuwe leien uitgekozen. Het is de
wens van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om een zelfde
type en zelfde kleur lei terug te plaatsen. Deze werd
gevonden in een lei uit Wales: Penrhyn Capital. Een lei
met dezelfde ietwat paarse gloed als de oude.
Dinsdagavond 5 februari werd de informatieavond
belegd voor omwonenden, parochianen en
belangstellenden. Met een PowerPoint presentatie
werden de noodzaak en de omvang van het werk
duidelijk gemaakt.
In januari hebben de aangezochte restauratiebedrijven de kerk “geschouwd “ aan
de hand van de, door de Monumentenwacht opgestelde, werkomschrijving. Met
alle aannemers is besproken dat gedurende de werkzaamheden de kerkdiensten
normaal plaatsvinden. De uitgebrachte offertes worden beoordeeld, gunning zal
geschieden op de economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de
verhouding prijs en kwaliteit.
De omgevingsvergunning is in december bij de gemeente Amersfoort
aangevraagd en inmiddels verkregen onder voorbehoud van mogelijk bezwaar
van belanghebbenden.
Overige werkzaamheden.
Begin 2013 zal een toiletruimte in de kerk worden gerealiseerd, bij de niet in
gebruik zijnde zijdeur naar de Boldersstraat.
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Dit betekent ook dat de entree van de kerk niet meer voor de hoofdingang de
linkerdeur zal zijn maar de rechterdeur. Ook hiervoor was een
omgevingsvergunning noodzakelijk.
In het vorige nummer van dit blad las u dat de preekstoel gedemonteerd zou
worden. Dat bleek – na verwijdering van de binnenbekleding - in de praktijk een
e
grotere klus te zijn dan geschat. (Tenzij we de 18 eeuwse preekstoel tot
kachelhout verwerken, maar dat is geen optie.) Na enig beraad werd besloten dit
werk voorlopig uit te stellen.
De proef om rolstoelplaatsen te creëren op de plaats van de voorste bank wordt
binnenkort gestart.
Voor het verbeteren van het draaihek, onderdeel van de communiebank, is tot op
heden geen bruikbare oplossing gevonden.
De tuin van de kerk/pastorie is en zal in het kader van een werkopdracht door
scholieren, onder deskundige begeleiding, worden gesnoeid.
Afscheid
Onze commissie heeft Rene Doornekamp als lid zien vertrekken, maar hoewel hij
meer tijd voor andere werkzaamheden wil besteden blijft hij bereid om kleine
klussen in de kerk te verrichten. Rene, bedankt voor je inzet in de afgelopen
periode.
Namens Commissie Gebouwde Eigendommen:
Klaas Lenten

Vastenactie 2013
En wat krijgt in 2013 onze aandacht en geld?
Sinte Barbara, de nieuwe oud-katholieke missie en diaconaat in ons land, is het
doel van het vastenoffer 2013.
Missie en diaconaat in Nederland? Zijn er geen andere
projecten die harder geld nodig hebben?
Vluchtelingenkampen, ondervoeding, ... een lijstje is zo te
noemen.
Projecten voor het vastenoffer worden om het jaar voor
binnen- of buitenland bestemd. Natuurlijk moeten die
andere punten van dat lijstje onze aandacht hebben. Bij
veel organisaties kunnen we daarvoor terecht. In onze
kerk wijzen we op projecten die óók belangrijk zijn. Dit jaar dus aandacht voor
mensen om ons heen die hoogstnoodzakelijke steun nodig hebben. Steun die
onze kerk wil geven.
De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen,
maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Sinte Barbara tracht dat
bewustzijn te vergroten en ook daadwerkelijk de verschillende projecten te
ondersteunen.
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Voorbeelden zijn:
- het citypastoraat in Rotterdam
- het straatpastoraat in Leiden
- het zeemanspastoraat in Vlissingen
- het luchthavenpastoraat op Schiphol
- de individuele hulpverlening
Sinte Barbara is een nieuwe commissie en staat nog niet zo in de schijnwerpers;
dus alle reden om het werk van de daarbij betrokken mensen van harte te
steunen.
Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun!
In onze parochie zal gedurende de 40-dagentijd de offertoriumcollecte hiervoor
bestemd worden.
Op de tafel achterin de kerk zijn informatiefolders beschikbaar.
Mieke van ’t Erve, penningmeester

Bij de kerkdiensten in de veertigdagentijd
Op Palmzondag vertellen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus in
Jeruzalem. ‘Hosanna de Zoon van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt
mooi, maar wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Dat gaan we in de lezingen
tijdens de veertigdagentijd ontdekken. Op weg naar Palmzondag, op weg naar
Pasen.
Op de vijf zondagen van de veertigdagentijd komt de eerste lezing uit de boeken
Samuel. We horen wie koning David was. Hij was een man die liederen zong voor
God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook boos
of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij nooit iets
verkeerd deed.
Samen met de kinderen gaan we nadenken over Jezus als Zoon van David. Lijkt
de zoon Jezus een beetje op zijn verre voorvader? Waarom wel en waarom niet?
In de Bijbel – en ook in de wereld van nu – gebeurt het vaak dat een zoon
doorgaat met iets waar zijn vader mee begonnen is. Geldt dat ook voor David en
Jezus?
Elke zondag praten we met de kinderen eerst even over het verhaal van de
intocht in Jeruzalem. Daar is ook een liedje bij, dat elke week gezongen kan
worden. Het lied werpt de vraag op: Wat zeg je eigenlijk als je roept dat Jezus
een Zoon van David is?
Nieuw leven
Nieuw leven, gegeven
door woorden die soms even
je raken en verwarmen
je troosten en omarmen
ze zijn voor jou geschreven.
Joris op ’t Zand 201301
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Op de bladeren van een boom worden
afbeeldingen geplakt die passen bij de
verhalen van deze weken en die ook in de
liturgiewijzer zullen worden opgenomen.
Zo brengen we steeds meer in beeld wat de
mensen Jezus toeriepen en toejuichten bij
zijn intocht in Jeruzalem.
Het thema is: nieuw leven. In alle verhalen
zien we dat er door verdriet en ellende heen
een nieuw begin wordt gemaakt, er steeds toch weer nieuw leven mogelijk is.
Vanaf de zesde zondag (Palmpasen) stappen we vanuit de verhalen over David
over naar de Evangelieverhalen:
• De intocht in Jeruzalem (Lucas 19; 29-40).
• Het lege graf (Johannes 20:1-18)
Op zaterdag 30 maart zal er in de Paaswake-viering gedoopt worden en voor de
eerste maal deelnemen aan de communie.
Op zondag 14 april zal tijdens de eucharistieviering een kind worden gedoopt.
Beide meisjes en hun familie bevelen wij in uw gebed aan en wensen we veel
zegen toe!
Pastoor Grete

Oud-Katholiek worden en zijn… een cursus over geloven en kerk-zijn in deze tijd.
Ben je geïnteresseerd in geloven en kerk - zijn? Dit voorjaar bieden we als
parochie een cursus van vier avonden aan die bedoeld is voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de Oud-Katholieke kerk en voor mensen die al lang(er)
Oud-Katholiek zijn. In vier bijeenkomsten wordt ingegaan op verschillende
onderwerpen:
 terug naar de bronnen.
 ons persoonlijk geloof.
 meedoen in Gods verhaal.
 kerk in de wereld.
De cursus wordt gegeven op: 13 en 20 maart en 3 en 10 april.
Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij Angela Berben:
angela.berben@casema.nl of 033-8886503.
Pastor Angela Berben
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Adventsbijeenkomst voor de senioren
Aan ons, Jac en Wil Rijk werd gevraagd verslag te doen van
de adventsbijeenkomst. Wij als nieuwkomers konden toch
geen nee zeggen! Wilden dat ook niet.
Wel, woensdag 12 december werden we hartelijk ontvangen
door gastheer Anton de Jager. Voor in de kerk waren zitjes
gecreëerd en werden we voorzien van koffie/thee met wat
lekkers erbij. Wij ontmoetten voor ons reeds bekende en
onbekende parochianen voor in de kerk zo dicht bij het
tabernakel en daar waar de liturgieën plaatsvinden.
“We gaan aan tafel”zo sprak de gastheer en leidde ons naar de koffiekamer. Wij
waren perplex, was dit de koffiekamer?
Zo sfeervol, zo’n warme aanblik. Hulde op voorhand voor diegene die dit voor
elkaar boksten. Nadat we allen gezeten waren nam Anton het woord en legde de
betekenis van de weken voor Kerstmis uit. Uitziend naar het Licht. Drie kaarsen
werden aangestoken, de vierde nog niet.
“Licht en Liefde, steek een kaars aan in het duister. Laat het licht toe in je hart”
waren de eerste twee zinnen van een gedicht. De laatste zinnen luidden: “Ga
geduldig tot het uiterst, laat waar jij bent Liefde zijn.” De opdracht voor elk mens
op aarde. We zongen het lied: “Lied aan het Licht” van Antoine Oomen. We zien
uit naar tijden van vrede en zien uit naar mensen die hun zorg en warme mantel
geven aan de mensen in nood. De aandacht van de Oud-Katholieke Kerk ging al
uit naar de voedselbank.
De maaltijd! Heerlijke soep, schalen met diverse soorten broodjes, zeer
smakelijke salades, beleg, karnemelk/melk. Kerstbrood. Niets ontbrak, een ieder
liet het zich goed smaken. Ook het toetje. We voelden ons rijk, keken de kamer
door, genoten van de sfeer die er heerste. Het samen zijn, het keuvelen met
elkaar. Geweldig ! Wij beiden hadden spraakzame tafelgenoten die ons over de
warme spontane gemeenschap van St. Joris op ’t Zand vertelden.
Het kerstverhaal “De heren” van Herman Pieter de Boer was apart te noemen.
Een dichter en een artillerist, die elkaar wekelijks bezoeken en op kerstavond
samen een dansje maakten.
En daar kwam nog de verrassing van de damesvereniging “Clara”. Zij deelden aan elk van ons
een door hen zelf geknutseld present uit. Zeer leuk
gedaan, een omgekeerde soepkom op een groen
plateau, daarop weer een kleiner gekleurd (rood)
plateau, daar groene theezakjes op geplakt en
bovenop de kersen bonbons. Alles keurig verpakt
met de naam van iedere aanwezige.
Wat is er een werk verricht voor ons senioren.
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Gezamenlijk zingen we het lied van Floris van der Putt. Zoals:
“Als een kind zijt Gij gekomen,
Als vuur zijt Gij verschenen,
Komt Gij tastend aan het Licht. “
Advent, verlangen naar het Licht.
Pastoor Handenhoven spreekt het dankwoord uit. Hij doet dit op zijn
humoristische Belgische wijze.
Het slotwoord:”God heeft een gezicht” (naar Manu Verhulst)
Wij bidden om Advent om het Licht dat groter is dan het Licht van de mensen.
Jac spreekt een kort doch welgemeend dankwoord uit.
Wij, Jac en ik, kijken terug op een schitterende middag. Wat? Wij kijken uit naar
het volgende jaar.
Wil Rijk

Jongeren in gesprek over bidden.
Tieners van twee parochies kwamen samen afgelopen november: dan hebben
we een keer een grote groep, dachten we van tevoren. Nou, dat viel wat tegen.
We waren uiteindelijk maar met een klein groepje: drie 11+ers uit Hilversum
(Mieke, Jesse en Daan) en één uit Amersfoort (Job). Met Pastoor Leen, Angela
Berben, Martha Schouten (die heel goed kan koken!) en Mariëtte Smits erbij
kwamen we op acht personen.
Het was een heel gezellige middag/avond. Martha had heerlijk gekookt. Het was
ook leuk om met elkaar te eten voor we echt aan de slag gingen met ons
onderwerp. Dat was: bidden. We hebben het erover gehad wat dat nu eigenlijk is.
Hoe en waar kun je dat doen? En wanneer: als je het moeilijk hebt of misschien
ook op een moment dat je God ergens voor wilt bedanken? Kun je niet beter de
handen uit de mouwen steken in plaats van God met vragen en opmerkingen te
bestoken? En dat `Onze Vader´: daar staat heel
wat in dat niet meteen duidelijk is. Daar is meer
over te zeggen dan je eerst zou denken. Een
heleboel dingen om over te praten en elkaars
mening over te horen. Met liederen uit Taizé en
het aansteken van kaarsjes hebben we de
bijeenkomst afgesloten. Waar we zelf voor
wilden bidden hadden we al opgeschreven. Die
gebedjes hebben we uitgesproken, in stilte of
hardop, ieder zoals hij of zij dat wilde.
Voor we allemaal weer naar huis gingen hebben de jongeren uit Hilversum de
kerk in Amersfoort nog bekeken. Die kenden zij nog niet. We gaan het zeker nog
een keer overdoen: alle 11+ ers samen: in Amersfoort of in Hilversum!
Pastor Angela
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
WO 13 februari; 19.30 uur
Aswoensdag
Eucharistieviering
ZO 17 februari; 10.00 uur
e
1 zondag v.d. Veertigdagentijd
Eucharistieviering
ZO 24 februari; 10.00 uur
e
2 zondag v.d. Veertigdagentijd
Eucharistieviering
ZO 3 maart; 10.00 uur
e
3 zondag v.d. Veertigdagentijd
Schriftlezing en gebed
ZO 10 maart; 10.00 uur
e
4 zondag v.d. Veertigdagentijd
Eucharistieviering
ZO 17 maart; 10.00 uur
e
5 zondag v.d. Veertigdagentijd
Eucharistieviering
ZO 24 maart; 10.00 uur
Palmzondag
Eucharistieviering
DO 28 maart; 18.45 uur
DO 28 maart; 19.30 uur
Witte Donderdag
Eucharistieviering
VR 29 maart; 18.45 uur
VR 29 maart; 19.30 uur
Goede Vrijdag
Gebedsdienst
ZA 30 maart; 21.00 uur
Paaswake
Eucharistieviering
ZO 31 maart; 10.00 uur
Pasen
Eucharistieviering

1e Schriftlezing

2e Schriftlezing

Matt. 6; 1-6 &
16-21

Joël 2; 12-19

1 Sam. 16; 14-23

Rom. 10; 8-13

Luc. 4; 1-13

1 Sam. 24; 8b-12

1 Kor. 13; 1-13

Luc. 9; 28-36

2 Sam. 12; 16-25

Rom 5; 1-11

Luc. 13; 1-9

2 Sam. 13; 38 - 14; 3
2 Kor. 5; 14-21
& 18-24

Luc. 15; 1132

2 Sam. 15; 7-12

Filip. 3; 7-14

Luc. 20; 9-19

Jes. 50; 4-7

Filip. 2; 5-11

Luc. 22; 1 23; 56

Kerk open voor stilte en gebed.
Exod. 12; 1-14

1 Kor. 11; 23-32

Joh. 13; 1-15

Kerk open voor stilte en gebed.
Wijsh. 2; 1 & 12-24

Exod. 18; 21-28

Joh. 18; 1 19; 42

Kol. 3; 1-4

Joh. 20; 1-18

Lezingen in overleg

Jes. 51; 9-11

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium
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Vastenmaaltijd en oecumenisch avondgebed
Gezien de positieve reacties in 2012 wordt op initiatief van de kerken die in het
binnenstadsoverleg verbonden zijn, in 2013 wederom op de donderdagen 14, 21
en 28 februari en op 7,14 en 21 maart a.s. een vastenmaaltijd gehouden, waarbij
aandacht wordt gevraagd voor 6 diaconale projecten, dichtbij en veraf, zoals het
straatpastoraat en het hospice en de materiële steun aan een ziekenhuis in de
Oekraïne e.a.
Na afloop van de maaltijd is er het oecumenisch avondgebed, waar op het thema
van de avond wordt ingegaan.
Maaltijd: 17.30 uur in de R.K. Kerk St. Franciscus Xaverius, 't Zand 31,
Amersfoort
Avondgebed: 19.00 uur in de O.K. Kerk H. Georgius/St. Joris op het Zand, 't Zand
13, Amersfoort
Een bijdrage is vrijwillig en komt geheel ten bate van de projecten. U bent van
harte welkom!
Aanmelden uiterlijk de voorafgaande woensdag bij M. Coffeng:
 033-8882417of : mcoffeng@casema.nl
N.B. Op 21 februari en op 14 maart zijn wij als oud-katholieke parochie
verantwoordelijk. Wilt u meewerken? Heel graag! Aanmelden bij pastoor Grete.

Viering 12½ jarig jubileum van Aartsbisschop Joris Vercammen
In een tot alle hoeken gevulde Ste Gertrudis werd tijdens een feestelijke
eucharistieviering het 12½ jubileum
gevierd van mgr. Joris Vercammen als
Aartsbisschop van Utrecht. Vele
vertegenwoordigers van kerken in
binnen- en buitenland waren daarbij
aanwezig alsmede de Commissaris
van de Koningin van de provincie
Utrecht. De kerk was van feestelijke
(kerst)versiering voorzien en het was
ook een feest om het altaar gevuld te
zien met Aartsbisschop Joris,
celebrant, de leden van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, de geestelijkheid
en misdienaars van de parochie Utrecht, de diakenen Robin Voorn en Joke
Kolkman, leden, waaronder bisschop Matthias Ring, van de Internationale
Bisschoppen Conferentie (IBC), evenals prof. dr. Marinus van Leeuwen,
vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland die preekte en de vele
gelovigen te horen zingen en bidden. Tijdens deze viering werd Piet Coemans,
pastoor van de parochie Eindhoven, geïnstalleerd als kanunnik van het
Metropolitaan Kapittel. Aan het eind van de viering hield kanunnik drs. Wietse van
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der Velde, vicevoorzitter van het Metropolitaan Kapittel een toespraak waarin hij
een beeld schetste van de ambitie en de vele activiteiten/plannen van
aartsbisschop Joris. Daarna was het woord aan Mgr. Dick Schoon als collega en
bisschop van Haarlem. Hij ging in op de vele contacten met de jubilaris en sprak
zijn dank uit voor diens steun en collegialiteit. De laatste toespraak was van de
Duitse bisschop Matthias Ring, die veel contact heeft met aartsbisschop Joris
vanuit het IBC. Mgr. Ring hield een humoristische toespraak waarin hij vertelde
dat in Duitsland een 12½-jarig huwelijksjubileum een Petersilienhochzeit wordt
genoemd. Hij verontschuldigde zich dat hij de peterselie nog thuis had, dat kwam
later nog. De viering werd muzikaal omlijst door organist Eveline Jansen, het
Oud-Katholieke Kathedrale Koor en Piet van der Steen met de Schola Cantorum
van het Aartsbisdom. Na afloop was er in De Driehoek gelegenheid om
aartsbisschop Joris en zijn echtgenote geluk te wensen en met de vele
aanwezigen nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Digna Schade van Westrum

Van de kinderkerk
Vorige keer is beloofd te melden hoeveel schoenendozen zijn ingezameld. Het
waren er 17. Dat lijkt niet zoveel, maar vergeet niet dat we deze keer maar weinig
tijd hadden om een schoenendoos te vullen en in te leveren.
Inmiddels hebben de kinderen, die eerste communie hebben gedaan al diverse
keren deelgenomen aan de eucharistie. Heel fijn dat we zo zien dat we een kerk
voor allen (kinderen en volwassenen) zijn. Op eerste kerstdag was dat ook goed
te zien. Er was toen een verhaal over de kerststal met een mooie

PowerPoint presentatie.
Nu gaan we na Aswoensdag starten met de
voorbereiding op Pasen. We doen dit aan de hand van
het alternatieve leesrooster, waar verhalen van David,
de voorvader van Jezus, worden verteld. Er wordt
gekeken of er eigenschappen zijn, die zij delen.
In deze periode is er elke zondag kinderkerk. Met
Palmpasen is er de processie, waarbij de kinderen een
haantje op hun palmpaasstok krijgen.
Denkt u eraan dat het de bedoeling is zelf een
versierde stok van huis mee te nemen. Voor haantjes
wordt gezorgd.
En tot slot een oproep. WIE KOMT ONS HELPEN BIJ
DE KINDERKERK. WE ZITTEN VERLEGEN OM
MENSEN, DIE MET ONS MEE WILLEN DOEN.
Eens een keer meedoen? Meldt je aan bij een van de kinderkerkleiders.
Namens de kinderkerkleiding
Mary-Ann Borggreve
Joris op ’t Zand 201301
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CD-presentatie op 9 december 2012
Op 9 december 2012 vond de presentatie plaats
van de CD, opgenomen in onze kerk, waarop
Francien Post, dwarsfluit en Henk Veldman,
orgel, muziek spelen van o.a. Sofia
Gubaidulina, Philippe Gaubert, Jaap Geraerds,
Paul Hindemith en Francis Poulenc. Henk
Veldman is sinds enige tijd een van onze
organisten. Uit erkentelijkheid voor de
medewerking vanuit onze parochie en met
name van onze 'hoofd'-organist Emile Verhey
werd aan hem de eerste CD overhandigd.
Aan deze presentatie ging een concert vooraf met werken van bovengenoemde
componisten en de vele aanwezigen konden genieten van de prachtige klanken
en klankkleuren. Francien gaf een overzicht van wat en wie er allemaal aan te
pas kwamen voordat de CD naar tevredenheid uitgebracht kon worden. Vele
bedankjes vergezeld van de CD volgden waarbij de echtgenote van Henk en de
echtgenoot van Francien niet vergeten werden. Uiteraard was het mogelijk na
afloop de CD aan te schaffen, deze is ook nu nog verkrijgbaar in de kerk en kost
€ 15,--. Tijdens een gezellig samenzijn in de Joriszaal kon men de musici
complimenteren met dit prachtige resultaat.
Digna Schade van Westrum

Clara Gertrudis van Halteren
Deze Joris op’t Zand is er weinig te melden. Als u dit leest hebben we onze
jaarvergadering gehad. Zoals we al jaren gewend zijn beginnen we met een
gezamenlijke maaltijd. Deze keer is het thema Italië. Daarna wordt het
programma voor dit jaar samengesteld. In het volgende parochieblad hoort u hier
meer over.
Mary-Ann Borggreve

Groeikracht van Pasen
Zo’n twaalf jaar geleden stak Kees de Haart na afloop van het Paasfeest een tak
van een kronkelwilg in de grond van de pastorietuin. Deze paastak getuigde wel
heel sterk van de groeikracht van het nieuwe leven, dat we met Pasen vieren:
binnen een paar jaar stond er een boompje en inmiddels is het een hele boom
geworden. Zeker bij een stevige bries sloegen de takken tegen de pannen van de
schuur, de hoogste tijd om de wilg wat te snoeien.
Op vrijdag 25 januari jl. stonden in de ochtend tien kleumende jongens met twee
begeleiders van het vak “Groen”, afd. Vosheuvel van de Dr. A. van
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Voorthuysenschool en de Koningin
Emmaschool in Amersfoort in de
besneeuwde tuin om dat varkentje te
wassen. Na het verplichte handen geven,
ging de ploeg aan het werk met touwen,
zagen en snoeimessen en met alle aandacht
voor de veiligheid. Twee uur later, na koffie
met speculaas en een kort bezoekje aan de
kerk, was de klus geklaard. De heren komen
in februari nog eens terug om aan de
kerkzijde het nodige te snoeien omdat er midden tussen de planten en struiken in
het voorjaar steigers geplaatst gaan worden voor het grote werk aan het dak.
Hopelijk werkt de groeikracht van Pasen dan ook nog om de schade aan de
pastorietuin weer snel te herstellen.
Vosheuvel Groen richt zich op het werkend leren voor jongeren met een
beperking. Voor informatie (plantenverkoop) kijk op de website:
www.vosheuvelgroen.nl
Emile Verhey

Diakenwijding van Angela Berben-Schuring
Tijdens een feestelijke eucharistieviering op 3 februari
e
jl., de 4 zondag na Epifanie, de zondag van de
profeten, werd onze parochiane en pastoraal werker,
Angela Berben-Schuring door de Aartsbisschop van
Utrecht, mgr. Joris Vercammen, tot diaken gewijd in
aanwezigheid van pastoor Grete Verhey-de Jager en
diaken Joke Kolkman.
In een tot alle hoeken gevulde kerk konden de
aanwezigen genieten van de zang van de Taizégroep
o.l.v. Hannah Hoogland die de viering opende en het
Parochiekoor o.l.v. organist Emile Verhey dat daarna de
gemeente leidde bij het gezang uit het Oud-Katholiek
Gezangboek, het vreugdevolle ‘Hier is de plaats waar
God ons wil ontmoeten’ terwijl de processie binnenkwam. Na de schriftlezingen
volgde de Presentatie van de kandidaat diaken. Pastoor Mattijs Ploeger en
diaken Joke Kolkman stelden namens de geestelijkheid haar voor aan de
aartsbisschop en Mieke van ’t Erve en Lydia Janssen deden dat namens de
parochie. Gezamenlijk deden zij de aanbeveling aan de bisschop om Angela tot
diaken te wijden en alle aanwezigen beaamden dit met de woorden ‘Diaken zal zij
zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer’.
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Na de aflegging van de beloften door de kandidaat diaken werd zij door middel
van handoplegging door de aartsbisschop gewijd. De nieuwe diaken ontving
daarna de tekenen van het diakenambt, de stola, de dalmatiek en het
evangelieboek, waarna zij het evangelie Lucas 4, 21-32 voorlas. Tijdens de preek
richtte mgr. Vercammen zich tot Angela: ‘Je
bent nu boodschapper van de Heer, je bent
door hem aangeraakt’ en ‘de Heer sprak tot
Jeremia, ik zal je redden’, ‘zo gaat het jou
ook, Angela’.
Tijdens het verlaten van de kerk na de
slotzang kon men nog genieten van Hans
Kinnegim en Maartje Ramselaar die de
dwarsfluit bespeelden en was er gelegenheid
om Angela geluk te wensen met haar wijding
en met elkaar het glas te heffen.
Digna Schade van Westrum

Het gebed van het volk
De voorbeden in de eucharistieviering vormen een
scharnierpunt tussen de dienst van het Woord en de dienst
van de Tafel. Het is ook een scharnierpunt omdat in de
voorbeden de noden en zorgen van ‘buiten’ worden binnen
gebracht binnen de vierende gemeente en anderzijds de
zegen en beden naar buiten gaan. In de voorbeden zou de
buitenwereld nooit mogen ontbreken, al was het maar om te
voorkomen dat we als vierende gemeente een gezellig
clubje onder elkaar worden.
In de voorbeden zijn wij allen aan het woord. Spreekt de
voorganger meestal voor ons, hier komt het volk aan het
woord. Een lector, die de voorbeden verzorgt, doet dat
namens ons.
Om te benadrukken dat dit het gebed van het volk is, gaan de lectoren de laatste
maanden in het middenpad staan tussen de andere kerkgangers in plaats van
achter de lezenaar (dat is weer een tegenover). Voor de verstaanbaarheid wordt
een microfoon meegenomen of een misdienaar gaat mee om die vast te houden.
Het is in begin misschien even wennen, maar het ‘voelt’ niet slecht. Het leek ons
goed de achtergrond even toe lichten.
Namens de lectoren
Emile Verhey
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Marc Chagall’s visie op de Christusgestalte
Een lezing aan de hand van afbeeldingen van zijn werk door Ruud Bartlema
Op 4 maart 2013 om 19.30 uur in de Joriszaal.
e

Marc Chagall heeft een bijzondere plaats in de kunstgeschiedenis van de 20
eeuw. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de
e
19 eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer
ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood
geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn
kindertijd op hem maakten.
Al vanaf het begin van zijn schilderende leven is er sprake van een belangstelling
voor de iconografie van christelijke traditie. Vooral de kunst van de iconen uit de
Russisch Orthodoxe Kerk, zoals rond de moeder Gods, de heilige familie en de
Christusfiguur intrigeerden hem.
Intensief heeft hij zich in zijn werk beziggehouden met de beelden van Jezus van
Nazareth zoals die in de kerkelijke traditie worden beleden. Vanuit zijn joodse
achtergrond komt hij in de jaren ’30 van de vorige eeuw tot een opmerkelijke
eigen visie, waarbij zijn schilderij “De witte kruisiging” uit 1938 een belangrijk
document vormt.
Aan de hand van dia’s van schilderijen en glasramen, laat Ruud Bartlema de
ontwikkeling zien van met name Chagall’s kijk op Jezus van Nazareth.
Ruud Bartlema(1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam,
met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom.
Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar in dezelfde stad en
volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij Maarten Krabbe. Al meer dan een
kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall, geeft daar zeer
regelmatig cursussen en lezingen over en leidt reizen naar Nice en langs de
glasramen van Marc Chagall in Frankrijk en Duitsland.
Een aantal van zijn schilderijen is in het afgelopen half jaar te zien geweest in de
hal en de Joriszaal.
De Culturele Commissie moet de inleider wel betalen, vandaar dat per deelnemer
een bijdrage gevraagd wordt van € 10,-. Er zijn minimaal 20 deelnemers nodig,
blijft het aantal ver daaronder, dan zijn we helaas genoodzaakt de lezing niet door
te laten gaan. U kunt zich aanmelden bij Emile Verhey of op de inschrijflijst in de
Joriszaal.
Culturele Commissie

Actie t.b.v. de Voedselbank in december 2012.
In december ontvingen we een noodoproep van de Voedselbank; er is een tekort
aan werkelijk alles. De werkgroep Diaconaat vroeg de parochianen om een
bijdrage in de vorm van houdbaar voedsel (blikken, potten), maar bijvoorbeeld
ook wasmiddelen waren zeer welkom.
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Velen deden mee: in de Joriszaal werden 8 grote dozen gevuld met werkelijk van
alles. Ook werden offertoriumcollectes bestemd voor de Voedselbank, samen met
losse giften bracht dat op € 507,60. Daarnaast werden ten bate van deze
bliksemactie échte Engelse kerstpuddinkjes verkocht met een opbrengst van €
350.
Van deze in totaal € 857,60 kunnen verse levensmiddelen aangekocht worden.
Dank aan allen die hieraan konden bijdragen.

Bij Joris aan tafel
Bij een paar mensen in de parochie is het plan ontstaan om de onderlinge band
tussen de parochianen nog een beetje te versterken door eens met elkaar te eten
om zo in alle rust nader met elkaar kennis te maken en uit te wisselen wat je zoal
bezig houdt. Dit alles onder het motto Bij Joris aan tafel.
Het idee is dat een parochiaan vier of vijf andere parochianen uitnodigt om een
keer te komen eten, bij voorkeur oude en nieuwe parochianen, vrouwen en
mannen, bekenden en onbekenden.
Inmiddels is de eerste ‘tafel’ in januari geweest en dat was een gezellige en
inspirerende avond. Zo zeer zelfs dat een aantal tafelgenoten de komende tijd
ook een tafel gaat organiseren met weer andere parochianen. Als het goed is
ontstaat er zo een sneeuwbaleffect en zitten er in de loop van het jaar aardig wat
parochianen een avondje bij elkaar aan tafel.
We gaan zo min mogelijk ‘van bovenaf’ organiseren, we kijken gewoon of dit
initiatief spontaan levensvatbaar blijkt te zijn en of het in een behoefte voorziet.
Wil je meer weten, of voel je er voor om zelf een tafel te organiseren, dan kun je
altijd even met me bellen of mailen.
: 033-4750663, : lydia.janssen@xs4all.nl
Lydia Janssen

Op weg naar Jeruzalem
In samenwerking met de Protestantse Pers geeft de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland opnieuw een
meditatief boekje uit voor de Veertigdagentijd en de
Paasweek. Voor elke dag is er een tekst, een
meditatieve overweging en een gebed.
Vanaf zondag 10 februari is het boekje in de kerk te
koop voor € 3,50. Dit zolang de voorraad strekt.
Van harte aanbevolen voor de veertigdagentijd.

Joris op ’t Zand 201301

20

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 1 maart
2013.
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Frankrijk.
Het thema voor de volwassenenviering is: Hoezo, een vreemdeling?
Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Onderweg naar elkaar.
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen
op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde
dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen.
Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze
gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen
ingezameld.
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen
voor de volgende projecten:
la Maison des Femmes
In la Maison des Femmes in Parijs worden vrouwelijke
clochards tussen de 45 en 65 jaar opgevangen. Hier
krijgen zij psychosociale ondersteuning, medische zorg en hulp bij het
zoeken naar een huis.
Association de Secours Chrétien contre la Misère
De stichting Association de Secours Chrétien contre la Misère helpt in het
kindertehuis in Rwanda weeskinderen die tijdens de oorlog hun ouders
hebben verloren. Zuster Marie-Bernadette Cattoir uit Lisieux kan haar
belangrijke werk alleen blijven doen door de donaties die zij van particulieren
en stichtingen krijgt.
stichting CREAI
De stichting CREAI in de Elzas zorgt voor speciaal onderwijs voor kinderen
met een beperking en gedragsstoornissen. Zij helpen ook bij het realiseren
van aanpassingen voor kinderen met een gezichtsbeperking zodat zij thuis
kunnen blijven wonen en geven ondersteuning aan de ouders.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te lezen over de gekozen
projecten en het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
De vieringen in Amersfoort zijn op vrijdag 1 maart 2013 in:
 Kapel O.L.Vrouw van Amersfoort, Zuidsingel 40, Amersfoort om10.45 uur
 Andreaskapel Zorgcentrum Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, Amersfoort
om15.00 uur
Inlichtingen T. de Haart-Rinkel, De Wingerd 32, 3823 CT Amersfoort,
: 033-4558819.
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Agenda
februari
wo 13 13.00
Joriszaal
19.30
Kerkgebouw
do 14 17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
za 16 11.00
Kerkgebouw
wo 20 19.30
Joriszaal
20.00 In de Driehoek
do 21 17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
19.45
Joriszaal
za 23 11.00
Kerkgebouw
20.25
Kerkgebouw
zo 24 12.00
Binnenstad
ma 25 19.30
Joriszaal
do 28 17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
maart
za 2 11.00
Kerkgebouw
ma 4 19.30
Joriszaal
do 7
elders
17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
vr 8
elders
20.00
Kerkgebouw
za 9 11.00
Kerkgebouw
zo 10
di 12 10.30
Joriszaal
wo 13 10.00
Joriszaal
14.00
Joriszaal
19.30
Joriszaal
19.30
Pastorie
do 14 17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
za 16 11.00
Kerkgebouw
ma 18 19.30
Joriszaal
wo 20 19.30
Joriszaal
do 21 16.00 Gebouw OKKN
17.30
Fr. Xaverius
19.00
Kerkgebouw
za 23 11.00
Kerkgebouw
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Kerkbestuursvergadering
Aswoensdag
Vastenmaaltijd
Avondgebed
Open Kerk tot 15.00 uur
Bezoekersgroep
Theologenlezing; Geloven ondanks machtsmisbruik

Vastenmaaltijd
Avondgebed
Huiskring
Open Kerk tot 15.00 uur
Vertelconcert t.b.v. de Voedselbank
Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN!
Psalmen lezen met Augustinus o.l.v. Ward Cortvriendt

Vastenmaaltijd
Avondgebed
Open Kerk tot 15.00 uur
Lezing; Marc Chagalls visie op de Christusgestalte

Regio overleg AGATHA
Vastenmaaltijd
Avondgebed
Weekend 15-20 jarigen tot en met 10 maart
Taizé viering
Open Kerk tot 15.00 uur
Redactiesluiting Joris op 't Zand
Redactievergadering Joris op 't Zand
Seniorenviering
Kerkbestuursvergadering
Oud-Katholiek worden en zijn
Kostersoverleg
Vastenmaaltijd
Avondgebed
Open Kerk tot 15.00 uur
Psalmen lezen met Augustinus o.l.v. Ward Cortvriendt

Oud-Katholiek worden en zijn
Utrechtse geestelijkheid
Vastenmaaltijd
Avondgebed
Open Kerk tot 15.00 uur
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Agenda vervolg
maart
zo 24 10.00

Kerkgebouw

12.00
19.00
18.45
19.30
18.45
19.30

Binnenstad
Utrecht
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Kerkgebouw

15.30
21.00
10.00

Kerkgebouw
Kerkgebouw

wo 27
do 28
vr

29

za

30

zo

31

Palmzondag
Joris op 't Zand komt uit
Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!
Oliewijding
Kerk open voor stilte en gebed
Witte donderdag
Kerk open voor stilte en gebed
Goede vrijdag
Stille zaterdag GEEN Open Kerk
Voorbereiding Paaswake jongeren
Paaswake
Pasen

Redactie Joris op ‘t Zand:
mw. G.C.G.(Grete) Verhey- de Jager, L.O.(Ben) van ’t Erve & W.(Wim) Roobol.
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl.
Kopijsluiting: 10 maart 2013
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