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HERFST
Zondagmorgen vroeg. Het regent pijpenstelen. Iemand verzucht “het is weer
voorbij die mooie zomer…”. Even later schijnt de zon weer prachtig.
Maar we glijden onontkoombaar de herfst in. We ruiken het en zien het overal
om ons heen.
Het licht is anders. De bomen zijn anders. De bladeren kleuren en vallen op de
grond. De natuur trekt zich terug in de aarde.
Het kan lijken op ons leven in een latere levensfase.
Een tijd van afnemende levenskracht, tijd
misschien van meer inkeer. Maar in de herfst, in
de kaal wordende bomen, zien we óók wat
blijvend is. Zien we het leven, dat God ons geeft,
door alle seizoenen en tijden heen. Als een boom
aan stromend water, die vrucht draagt op zijn tijd,
zo is de mens die zich verbonden weet met God.
Je zou het soms vergeten wanneer er meer
afbraak is dan opbouw, meer dat wegvalt dan
groei.
En toch zingt bijvoorbeeld psalm 92:” wie eerlijk
leven zullen groeien als palmen, als ceders op de
Libanon. Geplant bij het huis van onze God, op
de pleinen van de tempel, zullen zij groeien en
bloeien. In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht,
op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen. Zij zijn
het levende bewijs dat de Heer rechtvaardig is. Hij is mijn rots, op Hem kan ik
bouwen, in Hem is geen onrecht!” En:”Het is goed U te loven, voor U te zingen,
in de ochtend en in de avond!”
Kijk naar een boom, zegt de psalm. Door alle seizoenen der jaren staat hij en
leeft het leven zoals het gegeven wordt. Maar toch, ook een boom valt eens,
vroeg of laat. Dat doet pijn, die lege plek snijdt door je ziel.
Maar dicht bij het huis van God geplant, betekent voorgoed geplant. God schiep
de bomen op de derde dag. De dag van de kruisboom die tot levensboom wordt.
Het kale harde hout een teken van leven voor altijd.
De lofzang breekt niet af. “Het is goed de Heer te loven, in de ochtend en tot in
de avond van ons leven. Want we mogen geworteld staan bij het huis van God,
nu en voorgoed”. Laten we met en voor elkaar die lofzang gaande houden.
Gods zegen wens ik u allen!
Pastoor Grete
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HERFST
De herfst begint!
Je ziet het in de tuin,
in de bomen en de bossen.
Je voelt het in de lucht
en in je eigen lenden.
Je gaat mee de herfst in.
Tegen de herfst is geen kruid gewassen!
Maar de herfst is mooi
en kan zo warm van kleuren zijn.
Zo rijk aan vruchten
beloften van nieuw leven!
De laatste vreugden van het leven
zijn stiller, maar ook voller en dieper.
Laat de herfst maar over je komen,
de zomer is voorbij.
Phil Bosmans

Van het kerkbestuur bij de besluiten van de bisschop en van pastor
Angela.
Er zijn in het leven soms grenzen of muren waar je niet om heen kunt.
Als kerkbestuur respecteren we het besluit van pastor Angela en het besluit van
de bisschop, maar we hadden het graag anders gezien en we hebben ons daar
in de afgelopen maanden zeer voor ingespannen. We betreuren het zeer dat er
voor pastor Angela en voor onze parochie geen wegen meer zijn om met elkaar
verder te gaan en we realiseren ons hoe pijnlijk dit besluit ook voor Angela is.
Gelukkig heeft het scheiden van wegen niet te maken met problemen tussen
parochie, kerkbestuur, pastor Angela of pastoor Grete. De verstandhoudingen
zijn goed en we dragen Angela, Robert Paul, Pieter en David een zeer warm
hart toe! We hopen en vertrouwen dat verbondenheid blijft. We wensen hen heel
veel goeds toe en Gods zegen voor de toekomst!
We zullen zoeken naar een manier om op korte termijn goed afscheid te nemen
van Angela als pastor van onze parochie.
Van het kerkbestuur bij het pastoraat van de parochie.
We betreuren het ook zeer dat de werkzaamheden van Angela nagenoeg vanaf
begin juli stil hebben gelegen. Het kerkbestuur en pastoor Grete hebben zoveel
mogelijk in de hiaten voorzien. Het kan zijn dat we dingen over het hoofd
hebben gezien, waarvoor wij u willen vragen aan de bel te trekken.
Voor de komende tijd zijn de volgende punten voor u goed om te weten:
Liturgie en avondgebed. Hiervoor is pastoor Grete verantwoordelijk;
Persoonlijk pastoraat. U wordt verzocht indien gewenst zelf contact op te
nemen met pastoor Grete of het kerkbestuur;
Joris op ’t Zand 201304

3

-

De catechese voor jongeren vanaf ca. 11 jaar. Marta Schouten heeft de
eerste keer op 15 september geleid. Marta studeert op 23 oktober af aan
de theologische academie van Warschau in Polen. Binnenkort zal er een
overleg plaatsvinden in de parochie met de catecheten om een plan te
maken;
Huiskring. Voorlopig komt de huiskring die onder leiding stond van Angela
te vervallen;
Redactie parochieblad. Pastoor Grete neemt de plaats in van Angela;
De Taizévieringen. De verantwoordelijkheid voor de voortgang van deze
vieringen ligt bij een oecumenische werkgroep.
Eén en ander legt uiteraard een groot beslag op pastoor Grete. Met het vertrek
van Angela vervalt 50% van het pastoraat voor Amersfoort.
Gezien onze ervaringen in het pastoraat voor Amersfoort van de laatste jaren en
de relatief veelvuldige wisseling in het pastoraat naast het pastoraat van pastoor
Grete, kiest het kerkbestuur op dit moment voor wat rust en terughoudendheid
en niet voor een snelle ad hoc oplossing, in de vorm van tijdelijke inval in het
pastoraat. Het kerkbestuur inclusief pastoor Grete kiest nu voor het werken aan
een stabiele en langdurige voorziening in het pastoraat voor Amersfoort in de
toekomst.Dat betekent dat er op dit moment een gat valt. Pastoor Grete kan dit
niet opvullen. Van onze parochie vraagt dat meer eigen werkzaamheid en inzet
van ons allemaal!
Prioriteit van het kerkbestuur en de pastoor is de voortgang van de diensten en
van de geplande activiteiten en de organisatie van de parochie. Een andere en
misschien wel belangrijkste prioriteit is het omzien naar elkaar. Vooral voor dit
onderlinge pastoraat vragen wij uw grote medewerking. Vraagt u indien nodig,
voor u zelf of voor anderen, gerust aan het kerkbestuur of aan de pastoor om
contact op te nemen.
De parochie dat zijn wij allemaal!
In het licht van bovenstaande vragen wij van alle parochianen en gastleden om
inzet waar mogelijk en uiteraard naar ieders talent! Wij vragen deze inzet
omwille van de parochie en onszelf maar ook omdat wij ons geroepen weten om
Gods Woord of Christus lichaam te zijn in onze omgeving, in onze wereld.
Op dit moment heeft de parochie het meest behoefte aan:
Kinderkerkleiding
Koorleden
Gastvrouwen/heren op zaterdag
Mensen die een huiskring willen leiden.
“Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”.
Het is een regel uit psalm 127, die we ook op zaterdag 7 september hebben
gezongen in de korte dienst ter dankzegging aan God en mensen vanwege de
geslaagde restauratie van ons kerkgebouw.
Ook voor de parochie, een huis van levende stenen, zijn die twee dingen van
belang:
1e
ons steentje bijdragen en mee werken en mee bouwen;
2e
bidden om vertrouwen en Gods zegen.
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Het kerkbestuur:
Pastoor Grete Verhey-de Jager
Mieke van ’t Erve
Lydia Janssen
Paul de Leeuw van Weenen

Kerkelijk leven
Op vrijdag 5 juli was de uitvaart van een parochiaan. We namen afscheid van
een bijzonder mens met een bijzonder verhaal. Zij had geen gemakkelijk leven
en was zelf ook niet altijd makkelijk. Maar ze verlangde ernaar “te leven en te
geloven als een kind”. Laten we voor haar bidden dat ze nu mag leven als een
kind van “Onze Vader” in Gods licht en liefde.
Op 12 juli jl. werd een huwelijk ingezegend. Een mooie dag en een nog mooier
bruidspaar. Gods licht en zegen werd ervaren. We wensen hen veel geluk
samen voor een heel lange tijd. “Duik met vertrouwen samen het leven in” waren
slotwoorden van de preek tijdens de huwelijksdienst.
Op zondag 22 september is er gedoopt. In de liturgie stond een gedichtje door
Claudia en Theo uitgekozen:
Wees welkom in deze wereld
begin je levensweg onder Zijn boog
in Zijn handen ben je veilig
Zijn trouw reikt tot de wolken
hemelhoog!
Uit: Welkom kind van Dick & Wilna de Grooth
Ik zou daaraan en bij die boog de zegenwens voor ons allen willen uitspreken:
Weet: Je gaat nooit alleen
Hoe vaak ga je niet op weg
zonder doel?
Dat je in je leven
het licht en de kracht
mag ervaren
waarmee je ziel verwant is.
Weet dat je nooit alleen bent,
want je ziel is verbonden
met het ritme van de seizoenen,
de gang van de aarde
door het heelal
en met de vleugels
van God zelf.
Uit: teksten voor de pelgrim
Weet dat je nooit alleen bent.
De vleugels van God zelf dragen je!
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Van het kerkbestuur
Wat het leven echt waardevol en rijk maakt,
is vaak niet te koop: geloof, vertrouwen, gemoedsrust,
verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden wij mensen al
eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog.
Uw bijdragen aan Kerkbalans maakt het mede mogelijk dat onze
kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.
In de brief die u dit jaar bij de Actie Kerkbalans ontving werd vooral gewezen op
de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid van allen die bij deze
parochie, bij deze kerk willen behoren. Dat geldt ook ten aanzien van de
financiën van de parochie. Vrijwel alle andere organisaties hanteren een vaste
contributie, soms nog met strenge regels en overige verplichtingen.
Wij, in onze kerk, in onze parochie, willen en doen
dat niet. Een vrijblijvendheid die soms
belemmerend werkt en de vraag doet rijzen: Wat
is nu een normaal bedrag om bij te dragen? Het
antwoord is: zo veel als nodig is om de parochie te laten functioneren! Zondagse
vieringen, pastoraat (de auto van de pastoor loopt niet op wijwater), verlichting,
verwarming, kaarsen op het altaar en koffie met een koekje na de dienst, vult u
zelf verder in?
Wat mag en kan dan uw bijdrage zijn? De landelijke kerk OKKN geeft als
handvat: 3% van uw netto inkomen. Wilt u eens nagaan of dat voor uw bijdrage
klopt? Want meer mag natuurlijk altijd. En dan op zodanige wijze dat u uw
bijdrage bij uw aangifte inkomstenbelasting in mindering kunt brengen.
Eind augustus hebben van alle ingeschreven parochianen c.q. adressen 50%
een bijdrage overgemaakt. Daarvoor natuurlijk heel hartelijk dank! Diegenen die
nog niet bijdroegen zullen in de komende weken door het kerkbestuur
persoonlijk benaderd worden. Wilt u zelf meer informatie over het reilen en
zeilen, slim geven of andere kwesties ten aanzien van de parochie financiën
neemt u dan contact op met de penningmeester Mieke van ’t Erve.
Wilt u aan specifieke doelen in de parochie bijdragen? Dan kan ook altijd.
Daarvoor werd onder andere ontvangen:
Bloemen op het altaar
€
112,25
Parochieblad
€
50,00
Liturgieblaadjes/boekjes
€
206,95
Kinder-en jeugdwerk
€
255,20
Eredienst
€
466,45
Pastoraat
€
461,29
Catechese
€
121,95
Ontmoeting na de dienst
€
103,20
Seniorenactiviteiten
€
407,67
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Ook hier is weer een woord van dank op zijn plaats: dank aan allen die hieraan
bijdragen.
Kosten renovatie
Hierna treft u in dit blad aan een opsomming van de vele, diverse
werkzaamheden uitgevoerd in, aan en op de kerk. Op de website was en is het
werk te volgen door middel van een fotoreportage.
Ofschoon we zeer veel subsidie voor het 6-jarige project toegezegd kregen, kost
het huidige deel van het werk de parochie ca. € 50.000. Eind mei ontvingen alle
parochianen een verzoek om een bijdrage uitsluitend bestemd voor de
renovatie, zodat interen op het vermogen van de parochie zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Velen hebben op dit sponsorverzoek gereageerd door overmaking van kleinere
en grotere bedragen, vaak gerelateerd aan een stukje van de werkzaamheden.
Per eind augustus bedroeg de opbrengst ruim € 6.000!!
Wilt u alsnog meedoen? Wij bieden u de volgende mogelijkheden tot
sponsoring:
2
1.
1 m schilderwerk, buiten / binnen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
36
2.
1 m herstel dakgoot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
158
2
3.
1 m dakleien – gelegd en vernagelt. . . . . . . . . . . . . . . .
€
240
2
4.
½ m herstel gevelstenen kerk en toren. . . . . . . . . . . . .
€
615
2
5.
½ m glas-in-loodraam, gerestaureerd en teruggeplaatst
€
956
U kunt natuurlijk ook zelf één of een veelvoud van bovenstaande bedragen
overmaken op de rekening van de penningmeester. Als u het zelf doet wilt u dan
a.u.b. aangeven voor welk doel uw bijdrage bedoeld is.
Geluid in de kerk.
In de maand juli werd de viering gehinderd door een afschuwelijk, krakend
geluid uit de luidsprekers. Zo ergerlijk dat de gehele geluidsinstallatie uitgezet
moest worden. In eerste instantie dachten wij aan de mogelijkheid van een
kapot geraakte aansluiting - ook bouwstof in de installatie leek niet onmogelijk.
Alle snoeren en verbindingen werden langsgelopen en de
apparatuur zorgvuldig uitgezogen. En warempel: de
volgende viering bleef kraak- en scheurgeluiden vrij. Maar
2 dagen later kwamen - op een avond bij een bespreking
in de kerk - de hinderlijke geluiden op volle sterkte terug.
Goede raad bleek duur. De spoorslags opgeroepen
leverancier vertelde dat onze draadloze handmicrofoon
de boosdoener was. Of liever dat de KPN dat is. De
frequentie van het supersnelle nieuwe 4G netwerk (dat door de KPN voor veel
geld van de overheid is gekocht) verstoord, door overlapping van de frequentie,
bestaande draadloze installaties. Zelfs als iemand buiten de kerk, op straat, een
mobiele telefoon gebruikt stoort dat binnenshuis.
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Er was maar één oplossing mogelijk: aanschaf van een nieuwe ontvanger en
microfoon. Kosten hiervan bedragen € 737,98, na een coulante inruilkorting van
30%!
Mieke van ’t Erve, penningmeester
Wat is er met de renovatie van onze kerk allemaal gebeurd?
Natuurlijk hebben we
allemaal gezien dat de
leien op het dak vervangen
zijn en dat de glas-in-lood
ramen weer schoon en in
een nieuw lood gezet zijn,
waarbij de roestende
ijzeren brugstaven
(versteviging) vervangen
zijn door messing staven.
Maar er is veel meer
onderhoud gepleegd, dat
misschien niet direct
opvalt, maar wel nodig
was, zodat we met ons
gebouw weer jaren vooruit
kunnen.
Zonder volledig te willen zijn noemen we:
Vervangen van het roestend ijzeren ringanker in de toren, dat was
ingemetseld en dient om het metselwerk bijeen te houden.
Afnemen, reinigen en opnieuw vergulden van de torenhaan.
Demonteren, reinigen en opnieuw schilderen van het Kerkenkruis.
Schoonmaken van de wijzerplaat van de torenklok.
Opnieuw vergulden van de klokwijzers.
Omtimmeren van losliggende aandrijfassen van de torenklok.
Vernieuwen vogelgaas in de galmgaten van de toren.
Vervangen zinken goten.
Verbeteren hemelwaterafvoer met zinken pijpen.
Behandelen muurankers.
Divers schilderwerk aan kerk en Joriszaal.
Herstellen op diverse plaatsen van voegwerk aan de buitenzijde.
Vervangen voorzetbeglazing op enkele plaatsen.
Aanbrengen van voorzetbeglazing aan voorzijde van kerk waar het
ontbrak.
Vernieuwen van het dakraam voor zolder Joriszaal.
Herstel houtwerk, waar aangetast door houtrot.
Vervangen van de bliksemafleidingsinstallatie.
Etc. etc. etc.
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Los van dit grote project dat uitgevoerd is door de aannemer Burgt & Strooij met
onderaannemers, is vrijwel tegelijkertijd een toiletruimte achter in de kerk
gerealiseerd, bij de trap naar het koor.
Gestart als een project in samenspraak tussen onze Commissie Gebouwde
Eigendommen en het Kerkbestuur werd het gaandeweg een project van ons
allemaal. Was de één actief in de bouwvergadering, de ander sleepte met
kerkkussentjes, hielp bij het afnemen en terugplaatsen van de schilderijen,
maakte schoon, hield de website met de laatste ontwikkelingen bij, of doneerde
geld om alles mogelijk te maken.
We kunnen allemaal een beetje trots zijn op elkaar en op onszelf maar bovenal
dankbaar zijn voor God’s zegen, want als de Heere het huis niet bouwt ……..
Zijn we er nu?
Nog niet helemaal, het kerkbestuur overweegt de
binnenzijde van de kerk nog een schilderbeurt te laten
geven en de gedachtenishoek te verplaatsen naar de
kant waar de reliekschrijn staat. Op de plaats van de
gedachtenishoek kan een kleine opslagruimte
gerealiseerd worden.
Er moeten ook nog enige werkzaamheden aan de
pastorie worden uitgevoerd, waarvoor we op een offerte wachten.
Commissie Gebouwde Eigendommen
Klaas Lenten

Bij de kerkdiensten
Zondag 6 oktober is in onze kerk de inspiratiedag voor geloofsopvoeding. Leden
van de werkgroep die deze dag organiseren zullen voorgaan in een dienst voor
jong en oud: Pastoor Robin Voorn uit Delft en jongerenpastor Jutta Eilander.
Zondag 13 oktober is de Oogstdienst samen met leden van de Lutherse
gemeenschap. Wij danken God voor de vruchten der aarde. Zoals altijd zullen er
fruitbakjes gemaakt worden voor zieken en senioren.
Wilt u meehelpen bij het maken van de fruitbakjes? Dat kan op zaterdag
12 oktober vanaf 10.00 uur in de Joriszaal.
Zondag 3 november vieren we Allerheiligen en houden we gedachtenis voor de
overledenen. In de weken daaraan voorafgaand zal er op zondag een lijst achter
in de kerk liggen waarop u de namen kunt schrijven van degenen die u wilt
gedenken. Al deze namen zullen in de viering van 3 november hardop
uitgesproken worden tijdens het aansteken van de gedachtenislichtjes.
Zondagen 22 september t/m 24 november.
De kinderkerk is in deze periode bezig met verhalen uit het oude testament over
de profeten Elia en Elisa uit de boeken 1 en 2 Koningen.
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Inspiratiedag Geloofsopvoeding
De jongerenpastor in samenwerking met de
Commissie voor de Catechese organiseert
een “Inspiratiedag geloofsopvoeding” op 6
oktober aanstaande in Amersfoort.
De “Inspiratiedag geloofsopvoeding” wordt
georganiseerd voor ouders, catecheten,
kinderkerkleiding en pastores en is bedoeld
om met elkaar (en in het geval van de ouders ook nog; samen met hun
kinderen) te praten, te werken en inspiratie op te doen voor de geloofsopvoeding
van de kinderen.
De dag bestaat uit een theatervoorstelling met daarna diverse werkvormen en
uitwisselmomenten en wordt afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan het
programma is er in de oud-katholieke kerk in Amersfoort een viering voor jong
en oud (aangezien het op een zondag plaatsvindt).
De dag wordt georganiseerd door de jongerenpastor en de
catechetencommissie, in samenwerking met jeugdwerkbureau Lava.
Zegt het voort en noteer vast in uw agenda. Ouders met kinderen in de leeftijd
van 0-16 kunnen hun kinderen meenemen. Voor de kleintjes (tot 6) is er opvang
geregeld, de kinderen van 6 - 11 en 12 - 16 kunnen meedoen met het
programma dat speciaal op hen is aangepast. En komt u vooral ook zelf!
Aanmelden kan via jutta@okkn.nl
Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, mailt u dan gerust.
Jutta Eilander
Koopzondag Parkeren
Winkeliers bepalen zelf of in samenspraak met hun winkeliersvereniging of én
wanneer zij op zondag geopend zijn.
Het college van B & W had voor 2013 een aantal koopzondagen aangewezen
waarop betaald parkeren geldt van 12.00 tot 17.00 uur. Dat blijft zo. De
koopzondagen worden in de agenda vermeld. Op alle overige zondagen blijft het
parkeren in de binnenstad gratis, of de winkels open zijn of niet.
Het kerkbestuur

Bijzonder!
Wist u dat….
er wel minstens vijf parochianen van Amersfoort intensief bezig zijn met het
afronden van een studie theologie of kerkelijke opleiding?
We dagen hen uit voor het volgende parochieblad iets te schrijven.
Ik ben erg benieuwd! U ook?
De redactie
Joris op ’t Zand 201304
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Schoenendozen vullen.
In november is weer de actie schoenendoos. De
kinderkerk vraagt u om een schoenendoos te
vullen met spulletjes voor een kind in een land ver
weg. Welke dingen kunnen er in de schoenendoos
worden gedaan? Schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed worden gevraagd. Schoolspullen zijn
heel belangrijk. Bijvoorbeeld in Kenia kun je gratis
naar school, maar…….je moet zelf voor
schoolspullen zorgen. Eind oktober komen er
folders in de kerk over deze actie en op 1 december is de uiterste inleverdatum.
Het is te hopen dat we weer net zo’n mooie stapel dozen als vorig jaar kunnen
inleveren.
De kinderkerkleiding

Van de kinderkerk
De grote vakantie is weer voorbij. De kinderen gaan weer
naar school en naar de kinderkerk.
Dit najaar luisteren we naar verhalen over de profeten Elia
en Elisa. Niet het gebruikelijke leesrooster, maar de
alternatieve lezingen, die het oecumenisch leesrooster
aangeeft. Het is goed de kinderen ook met bekende en
minder bekende verhalen uit het Oude testament kennis te
laten maken.
Voor dat kennis laten nemen zijn gemeenteleden nodig. De
groep kinderkerkleiding zit te springen om aanvulling. Denk niet te snel dat dit
geen taak voor u is. Kijk eens mee op een zondagochtend. Vertellen uit de Bijbel
is echt niet zo moeilijk en dat is toch wat we onze kinderen willen meegeven:
verhalen uit de Bijbel.
De kinderkerkleiding

De klok luidt weer als van ouds!
Zoals jullie allemaal weten, is de klok weer gerestaureerd.
De ouderen zullen het misschien nog wel weten, dat er vroeger 2 klokken
konden luiden. Dat is weer in ere hersteld, zodat we met het luiden onderscheid
kunnen maken tussen verschillende diensten. Er kan bijvoorbeeld met
hoogtijdagen en trouwerijen met twee klokken worden geluid. Wel met twee
personen.
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En met begrafenissen gewoon de oude klok
die we gewend zijn.
Omdat, de klok houten onderdelen bevat is
het gelijk lopen een zaak van bijhouden,
want met vochtig, koud, warm en droog
weer zal de klok voor of achter lopen.
Een maal per jaar moeten de draaiende
delen een drupje olie.
Dit doe ik meestal als de klok een uur terug
gezet wordt.( wintertijd).
Als het je leuk lijkt, om deze taak van mij over te nemen, neem dan kontact met
mij op: 06-42845304 of : 033-2537466
Janny Doornekamp

Van Clara Gertrudis van Halteren
De dames van Clara doen het wat kalm aan. Ze organiseren niet zoveel.
In het voorjaar zijn we naar ’t Loo in Apeldoorn geweest. Een heel leuke middag
hadden we met elkaar. Daar hebt u in een vorig nummer al over kunnen lezen.
Voor dit najaar staat er in Amersfoort maar één activiteit gepland. Op 11
november advent attenties voor de senioren maken. Als iemand nog een leuk
idee heeft voor een attentie (niet te duur natuurlijk) geef dat dan door aan één
van de Clara dames. Goede ideeën kunnen we altijd gebruiken.
Mary-Ann Borggreve

Huiskring
Het wordt voor Bas en mij het vierde jaar dat we aan de Huiskring meedoen.
Vanaf het begin hebben we gekozen voor “Lectio Divina” wat letterlijk het
“herkauwen van de tekst” betekent.
Zoals je voedsel beter tot je kunt nemen wanneer het goed gekauwd is, zo is dat
ook met Gods woord. Hoe meer je het leest en herleest des te beter dringt de
tekst tot je door waardoor je het beter kunt verstaan.
Het eerste jaar hebben we de te lezen tekst gekozen aan de hand van een
Heilige die op die dag vereerd werd. Maar de twee jaren daarna hebben we
gekozen voor de dagtekst van de dag waarop de Huiskring plaatsvond. Ook dit
jaar willen we daar mee doorgaan. Meestal komt de dagtekst uit de Taizé
lezingen, maar soms ook uit “het dagelijks evangelie” of de dagteksten van “de
Doopsgezinde Broedergemeenschap te Zeist”.
We beginnen de avond met het zingen van een lied, waarna één van de ons de
tekst hardop voorleest.
Daarna verzinkt iedereen in stilte om de tekst nogmaals door te lezen. Eenmaal,
tweemaal... net naar gelang je nodig hebt.
Joris op ’t Zand 201304
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Vervolgens noemt een ieder hardop de woorden of tekstgedeelten die hem/haar
aanspreken. Dit doen we meestal ongeveer een half uur. Tot slot leest of Bas of
ik de tekst nog eens hardop voor.
Na deze “Lectio Divina” praten we met elkaar na over wat de tekst met ons heeft
gedaan. "Sprak het ons aan of juist niet, en waarom dan?" Deze gesprekken
ervaren we als zeer waardevol omdat ze vaak persoonlijk zijn en waarin we de
tijd nemen om als broeders en zusters elkaar tot dienst te zijn, door naar elkaar
te luisteren of door elkaar aan te vullen.
De avond sluiten we af door persoonlijk
gebed waarin we datgene bij God neer leggen
wat ons heeft geraakt.
Dit kan hardop of ieder voor zichzelf, dat laten
we altijd vrij. Het gebed en de avond sluiten
we af door het gezamenlijk Onze Vader.
De enige verandering van het komende jaar is
dat we de avond niet op de donderdag
houden maar op de maandag avond! In de
agenda vindt u de datums en tijd.
Hartelijke groeten
Bas Ramselaar, Marjon Strijk

Het ‘’grote werk’’ geklaard.
Een felicitatie aan ons kerkbestuur, de Commissie Bebouwde Eigendommen en
aan ons zelf is op zijn plaats voor de afgesloten restauratie van het kerkgebouw.
Wat een vreugde dat de kerk er weer jaren tegen kan en dat er tijdens de
werkzaamheden geen al te grote tegenvallers zijn opgetreden. De grootste
felicitatie en dank gaat naar onze penningmeester Mieke van ’t Erve- Verheij, die
de grote spil was in het proces van jaren, dat op wat kleine zaken na nu
afgesloten is. Het was dan ook volkomen terecht dat het Collegiaal Bestuur van
de kerk zijn waardering liet blijken door
haar de icoon van Sint Willibrord toe te
kennen. Deze icoon wordt verleend aan
vrijwilligers, die zich bijzonder
onderscheiden hebben gedurende
meerdere jaren. Het was voor Mieke een
grote verrassing dat zij de icoon met
bijbehorende oorkonde aan het einde
van de feestelijke viering op zondag 8
september mocht ontvangen nadat Klaas
Lenten in een toespraak nog eens had
benadrukt wat er allemaal was komen
kijken bij de restauratie.
Joris op ’t Zand 201304
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De viering markeerde enerzijds het slot van de restauratie en tegelijkertijd ook
de start van het nieuwe werkjaar, dat weer is begonnen. Er waren weer kinderen
in de kerk, de kerk was goed gevuld, de preek was prima en het koor op sterkte.
Het bleef nadien nog lang gezellig in de Joriszaal.
Daags ervoor, op zaterdag 7 september, hing de Jorisvlag ook al aan de gevel
vanwege de speciale (en korte) viering die gehouden werd als dank aan God en
aan mensen voor de geslaagde restauratie. Een speciale bijeenkomst voor alle
bouwheren op en in de kerk, zoals de glazenier, de leidekker, de loodgieter en
de aannemer en niet te vergeten de
mannen van de Stichting
Monumentenwacht, die zowel de
voorbereiding als de uitvoering op
voortreffelijke en ontspannen wijze
hebben begeleid. Van de gemeente
Amersfoort was ook de wethouder voor
cultuur aanwezig en verder waren er
delegaties van de nabuurparochie
Utrecht en de ORKA, die ook mede
subsidie had verleend. Zowel de
pastoor als Mieke van ’t Erve spraken waarderende woorden aan allen die
hadden meegewerkt, waaronder ook de trouwe parochianen, die week in, week
uit, ervoor zorg droegen dat de kerk op zondag weer presentabel genoeg was
om de lof aan God te zingen. Ook van de zijde van de Monumentenwacht werd
met waardering over het werk gesproken en door de aannemer, die de klus in
de wacht had gesleept. En daarna wachtte een glas en een hapje in de
Joriszaal. En de haan op de toren zag het aan, begon nog meer te glimmen en
kraaide tegen de hemel. Hopelijk zal hij dat nog jaren kunnen doen.
Emile Verhey
Een afbeelding van bovengenoemde icoon siert de voorkant van dit blad. Met de
felicitaties aan onze penningmeester.
De redactie

Regio Agatha.
Op 30 september is er weer een bijeenkomst van de pastores van de regio
Agath(a). Om uw geheugen op te frissen dat zijn:
Victor Scheijde, pastoor van Groningen, Friesland, Drenthe en de
Noordoostpolder
Joke Kolkman, pastoor van Arnhem,
Ward Cortvriendt, pastor van de statie Twente
Leen Wijker, pastoor van Hilversum.
Grete Verhey-de Jager, pastoor van Amersfoort
De redactie
Joris op ’t Zand 201304
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
ZO 22 september; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 20
Eucharistieviering en Doop
ZO 29 september; 10.00 uur
H.Aartsengel Michaël en alle
heiligen
Eucharistieviering
ZO 6 oktober; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 22
Eucharistieviering
ZO 13 oktober; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 23
Oogstdienst
ZO 20 oktober; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 24
Eucharistieviering
ZO 27 oktober; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 25
Eucharistieviering
ZO 3 november; 10.00 uur
Allerheiligen met gedachtenis
voor de overledenen
Eucharistieviering
ZO 10 november; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 27
Eucharistieviering
ZO 17 november; 10.00 uur
Zondag na Pinksteren 28
Eucharistieviering
ZO 24 november; 10.00 uur
Laatste zondag na Pinksteren
Eucharistieviering

1e Schriftlezing

2e Schriftlezing

Evangelie

Amos 8; 4-7

1 Tim. 2; 1-8

Luc. 16; 1-13

Gen. 28; 10-17

Openb. 12; 7-12

Joh. 1; 47-51

Habakuk 3; 2 &
16-19

2 Tim. 1; 6-14

Luc. 17; 5-10

Deut. 16; 13-15

2 Kor. 0; 6-15

Luc. 12; 16-31

Gen. 32; 23-32

2 Tim. 3; 14 - 4; 5 Luc. 18; 1-8

Jer. 14; 7-10 &
19-22

2 Tim. 4; 6-8 &
16-18

Luc. 18; 9-14

Wijsh. 3; 1-9

Openb. 7; 2-4 &
9-17

Matt. 5; 1-12

Jes. 1; 18-26

2 Tes. 2; 13 - 3; 5 Luc. 19; 41-48

2 Mak. 7; 1-2 &
9-14

2 Tes. 3; 7-13

Luc. 20; 27-38

Mal. 4; 1-6

Openb. 3; 7b-12

Luc. 21; 5-19

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Open Huis Hospice Dôme
Voor iedereen die het hospice eens van binnen wil zien!
Loop even binnen op zaterdag 5 oktober 2013 tussen 14 en 16 uur
Appelweg 49 te Amersfoort
Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: www.hospicedome.nl
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Het hart van de leer. (De Bergrede)
In het nieuwe kerkelijk jaar gaan we weer Mattheus lezen. Een belangrijk stuk in
dat evangelie is de zogenoemde Bergrede.
De Bergrede wordt wel de blauwdruk van het rijk der hemelen genoemd. Het
geeft aan hoe belangrijk deze toespraak van Jezus door velen wordt gevonden.
Het is een zeer rijke tekst die diep in de traditie van Jezus’ volk is geworteld.
Voor het begrip van de tekst kunnen we ook bij die traditie te rade gaan.
Daarnaast kan ook het commentaar van Augustinus, een van de eerste over de
Bergrede in de geschiedenis, voor ons begrip van belang zijn.
Maar het hart van de zaak van Jezus wil vooral ook ons hart aanspreken.
Zes avonden over de Bergrede, telkens van 19.30-21.30 op:
14 oktober, 18 november, 16 december en in 2014 op: 13 januari, 17 februari en
17 maart in de Joriszaal, Bolderstraat, Amersfoort.
Begeleiding: Ward Cortvriendt
Het kerkbestuur

Dan moet jullie kerk wel heel rijk zijn
We zijn op vakantie geweest in Wales en dankzij
de bemiddeling van Mirjam Dappers van de
leidekkers uit Ravenstein brachten we een bezoek
aan de groeve waar de nieuwe leistenen van ons
kerkdak vandaan komen.
In ons hotel lagen op tafel ook grote en kleine
leistenen onderzetters. Maar die kwamen uit
Brazilië en waren ondanks de verschepingskosten
stukken goedkoper dan de leistenen om de hoek. Toen ik vertelde dat we een
nieuw dak op onze kerk hadden laten zetten met leistenen van Welsh Slate
reageerde de eigenaresse heel verbaasd en ik zag haar denken: “Dan moet
jullie kerk wel heel rijk zijn”.
We reisden 2½ uur met het openbaar vervoer door het mooie Snowdonia en
werden we in Bethesda (ook de naam van het ziekenhuis in Hoogeveen waar ik
werd geboren) bij de bushalte opgehaald door Julie Owen en naar Penrhyn
Quarry gereden. Die beslaat ongeveer 50 kilometer.
Welsh Slate is een toonaangevende leverancier van hoogwaardig leisteen voor
een ongeëvenaarde reeks van exterieur en interieur toepassingen. Uniek 500
miljoen jaar oud, is het materiaal het mooiste natuurlijke leisteen in de wereld.
Vanuit Noord-Wales, is Wels leisteen gebruikt door vele generaties van mensen
uit alle lagen van de bevolking sinds het begin van de Romeinse tijd. In de
afgelopen decennia zijn nieuwe bronnen van dakleien in productie genomen die
wereldwijd worden verkocht.
Joris op ’t Zand 201304
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Na een lekkere kop koffie en het aantrekken en aandoen van een
veiligheidshesje, helm, oordoppen, neus- en mondkapje en laarzen met een
stalen neus volgde een rit met een Landrover over het bedrijf. Ik kon zien hoe er
ongeveer 30 meter diep werd gewerkt in 6 lagen van zo’n 5 meter. Op een
chemische manier wordt er geboord en de beste kwaliteit ligt het diepst.
Brokken van een vierkante meter gaan naar de
fabriek waar ze machinaal bewerkt en gesneden
worden. Uiteindelijk zo groot als de dakpannen van
ons kerkgebouw nadat ze handmatig in 4 lagen
worden gesplitst. Echt vakmanschap en bijzonder
interessant om te zien.
De rondleiders vertelden trots over hun werk. Hoe
vroeger het leisteen als ballast meeging in de
schepen naar Australië en daar als dakpannen
werden gebruikt. Dat er nog steeds veel naar dat
continent wordt verscheept om wijken in dezelfde
stijl te houden. Hoe een dorp dacht met Spaans
leisteen goedkoper uit te zijn maar dat, door zuur
aangevreten, alsnog door Wels leisteen werd vervangen. En hoe een kerk rot
houtwerk had. Dat werd vervangen. Het oorspronkelijke leisteen ging er weer op
en er hoefde maar een vierkante meter nieuwe pannen gelegd te worden. En
met een knipoog: ‘Als jullie honderd jaar geleden ons product hadden gekocht
dan hadden jullie nu niet een nieuwe dakbedekking nodig gehad.’
Na de rondleiding hebben we onze grote dank uitgesproken en dat onderstreept
met een aantal Joris-mokken. Wij kregen Welsh Slate-onderzetters mee en
iedere keer als we iets drinken denken we met plezier aan deze rijke dag terug.
Wessel Jan Woltjer.

Feestelijke eucharistieviering met doop.
e

Op 22 september, de 1 zondag in
de Vredesweek, werd aan Julian
Walter van den Brink, eerstgeboren
zoon van Claudia en Theo, het
heilig sacrament van de doop
toegediend.
Onze met prachtige bloemen
versierde kerk was zeer goed
gevuld met parochianen, maar ook
met veel familie en vrienden van
Theo en Claudia.
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De liturgiewijzer begon met het volgende tekstje:
Wees welkom in deze wereld, begin je levensweg onder Zijn boog, in Zijn
handen ben je veilig, Zijn trouw reikt tot de wolken, hemelhoog!
De preek van pastoor Grete spitste zich toe op de vraag, hoe mensen tegen
dingen aankijken, niet alleen concreet, maar ook en vooral hoe je dingen ervaart
vanuit je gevoel. Kernvraag was verder, wat goed zou zijn in de ogen van God.
Gerefereerd werd aan het boek: “Kijken met andere ogen”, waarin de ogen van
een kind, die vol verwondering en zonder zorgen de wereld inkijken centraal
staan. Onze ogen weerspiegelen immers onze ziel en natuurlijk kunnen we niet
weglopen voor de realiteit van alledag, waarin ook sprake is van zorg, ziekte en
zeer, maar was zou het mooi zijn weer te kunnen zien met de zachte ogen van
een kind, aldus pastoor Grete.
De doop vond plaats na de preek. Uiteraard waren ook de kinderen van de
kinderkerk hierbij aanwezig. Door de doop werd Julian opgenomen in de kerk,
zijn naam werd genoemd en hij werd getekend met het kruis van onze Heer
Jezus Christus. Na de handoplegging en het aanraken van oren en mond, sprak
pastoor Grete de bekende woorden: “Effata”, dat betekent wordt geopend, opdat
Julian met blijdschap Gods woord mag horen en zijn lof verkondigen. Na de
geloofsbelijdenis en het uitspreken van de doopbeloften werd driemaal water op
zijn hoofdje gestort, werd hij gezalfd met het chrisma, bedekt met het witte
doopkleed en kregen de ouders de doopkaars overhandigd.
De kinderen hadden in de
kinderkerk hard gewerkt. Een
prachtige slinger met hartjes met
hierop engeltjes was hun cadeau
voor de dopeling! Ook werd een
kinderbijbel overhandigd.
Na de viering mochten de ouders
vele handen schudden en kon
tijdens de koffie met lekkers
nagepraat worden over deze mooie
gebeurtenis.
Betty Roobol-Groen

De jaarlijkse speculaasactie Dôme
Wij zoeken weer vrijwilligers voor de speculaasactie!
In april 2004 is Hospice Dôme aan de
Appelweg geopend. Sindsdien hebben we aan
vele mensen en hun naasten liefdevolle zorg
kunnen geven in de laatste levensfase.
Joris op ’t Zand 201304
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Hospice Dôme is voor een deel afhankelijk van giften en daarom organiseren we
elk jaar een speculaasactie.
Wilt u meedoen en 1 doos speculaas (of meerdere) verkopen aan vrienden,
familie, buren, collega’s, etc.?
(NB. Eén doos bevat 14 pakken met 3 plakken speculaas en brengt € 24,- op).
Wilt u zelf een actie starten dan kunt u zich vóór 27 september a.s. opgeven en
uw bestelling doen, bij voorkeur via info@hospicedome.nl of telefonisch:
Hospice Dôme: 033-4601960
De diaconale werkgroep van onze parochie doet al een aantal jaren mee aan
deze actie en zorgt ook dit jaar weer voor de verkoop van de speculaas op
zondagen (na de dienst) eind oktober/begin november.
De werkgroep hoopt dat onze parochianen weer veel speculaas zullen kopen.
De diaconale werkgroep
Do de Haart

Open Monumentendag met als thema “Macht en Pracht”
En pracht sloeg zeker op onze eigen kerk die er
weer prachtig uitzag voor deze Open
Monumentendag 2013. De bloemstukken werden
door menigeen bewonderd en becomplimenteerd.
Veel bezoekers hadden in de krant van onze
restauratie gelezen en wilden daar alles van weten.
De opgeknapte glas-in-lood ramen werden dan ook
uitgebreid bekeken. Maar ook onze prachtige
schilderijen waren, zoals gebruikelijk, een
publiekstrekker.
En hoe vaak de verschillende vrijwilligers het
verschil tussen “gewoon” Katholiek en Oud-Katholiek hebben moeten uitleggen
weet ik niet; maar het was vaak.
Ondanks de regen hebben 411 bezoekers de weg naar onze kerk weten te
vinden en wie weet zien we één van hen nog eens terug in de zondagse viering.
Het zou zomaar kunnen want veel mensen waren niet alleen geïnteresseerd in
ons mooie gebouw maar ook in waar wij voor staan.
Rest mij nog alle vrijwilligers heel hartelijk te bedanken. Samen hebben we er
weer voor gezorgd dat we goed voor de dag kwamen.
Petra Visser
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Najaarsgemeentevergadering.
Op woensdag 13 november om 19.30 uur wordt de
najaarsgemeentevergadering gehouden. Als gebruikelijk staat daar vooral de
komende synode van 23 november op de agenda. Een agenda en
onderliggende stukken zullen rond 1 november aan de ons bekende emailadressen worden toegezonden. Ook zullen er exemplaren achter in de kerk
gelegd worden. Als u de stukken per post wilt ontvangen, kunt u dat aangeven
bij de secretaris van het kerkbestuur.
Hij zal daar dan voor zorgen. Tot ziens op 13 november!
Paul de Leeuw van Weenen, secretaris

e

Het 31 Internationaal Oud-Katholieken Congres
Volgend jaar in Utrecht van 18-21 september
Het Internationaal Oud-Katholieken Congres wordt eens in de vier jaar
afwisselend in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Nederland
gehouden. Het zijn open bijeenkomsten zonder ambtelijk karakter; oudkatholieken uit verschillende landen, leken, geestelijken, bisschoppen
ontmoeten elkaar op voet van gelijkheid en zijn met elkaar in gesprek over kerkzijn en geloof. In welke andere kerk vind je zoiets?
Utrecht is voor 2014 geen toevallige keuze: het congres zal gekoppeld zijn aan
de viering van 125 jaar Unie van Utrecht.
Een terugblik
Europa, negentiende eeuw. Het gaat niet goed met de kerk, vinden veel
katholieken, zowel geestelijken als leken. Rome trekt te veel macht naar zich
toe. De hiërarchie schiet tekort. Is dit de kerk zoals ze bedoeld was, de kerk van
de eerste eeuwen? De onrust slaat om in protest als het Eerste Vaticaans
Concilie de onfeilbaarheid en het jurisdictieprimaat van de paus afkondigt.
Onfeilbaarheid: de paus kan zich niet vergissen in uitspraken die hij doet over
geloofszaken. Jurisdictieprimaat: de beslissingen van de paus gelden voor alle
bisdommen. De paus als hoogste gezag in plaats van collegialiteit van
bisschoppen, van alle bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome.
Er ontstaat verzet: in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De besluiten worden
niet gedragen door de hele kerkelijke gemeenschap. Ze wijken af van de
grondregel van de kerk: alleen wat altijd en overal en door allen geloofd is, is
katholiek. Terug naar de kerk van de eerste eeuwen!
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Conciliariteit, in gemeenschap denken over het leven van de kerk, dat moet
volgens de oud-katholieke beweging de basis zijn van het kerk-zijn. En dus wil
men elkaar ontmoeten, wil men anderen ontmoeten, die daar ook aan
vasthouden. De Nederlandse Oud-Katholieke Kerk o.a., ook ontstaan in verzet
tegen het centralisme van Rome. De eerste congressen zijn bijeenkomsten van
Duitse oud-katholieken, maar ze zijn vanaf het begin internationaal en
oecumenisch. In 1889 wordt de Unie van Utrecht opgericht, waarin de
verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa zich met elkaar
verbinden. Daarna worden de congressen ook officieel internationaal.
Springlevend
En nu, 143 jaar later is het congres er nog steeds, verjongd en springlevend.
Voor het eerst is er geen internationaal comité dat de inhoud bepaalt, maar is
het organiserende land verantwoordelijk daarvoor, in overleg met de
bisschoppen uit de verschillende kerken en andere internationale
vertegenwoordigers.
De open sfeer, het met elkaar praten
over geloof en kerk, de inspiratie, het
contact met mensen uit andere kerken:
de ene keer zit je aan tafel naast een
bisschop uit de Filippijnen, een andere
keer praat je met een Mariaviet uit
Polen of een Episcopaal uit Amerika.
En je vindt elkaar terug: de vrienden uit
andere landen, ontmoet bij een vorig
congres, de deelnemers uit eigen land,
een vertrouwde basis als je weer even je moedertaal wilt spreken of je verbazing
wilt delen over de aparte ideeën van andere oud-katholieken, want Duits oudkatholiek is toch weer anders dan Nederlands of Zwitsers.
Een hoogtepunt is altijd weer de Eucharistieviering van de Unie van Utrecht, die
nu op zaterdag 20 september in de Domkerk een extra feestelijk karakter zal
dragen vanwege het jubileum.
De taal is geen probleem. Als je eigen woorden tekortschieten, is er altijd
iemand in de buurt die tolkt of red je je met handen en voeten. Er wordt bij de
bijeenkomsten ook mondeling getolkt en de congresstukken zijn in vertaling
aanwezig.
Het feit dat het congres volgend jaar dichtbij huis plaats vindt, biedt een mooie
gelegenheid kennis te maken met dit unieke gebeuren.
Als u meer wilt weten over vroegere congressen: op www.okkn.nl komt u via de
knop “internationaal” bij “congres 2010”. Daar vindt u informatie over de
congressen 2010, 2006 en 2002.
Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over het Congres 2014 in
Utrecht. U vindt deze in De Oud-Katholiek en op www.okcongres2014.com.
Het Congrescomite
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AVONDGEBED……voor iedereen
Op donderdagavond 5 september 2013 zijn de binnenstadskerken in Amersfoort
weer gestart met het wekelijkse Avondgebed.
Dit Avondgebed vindt elke donderdagavond plaats van 19.00 tot 19.30 uur in
onze Oud-Katholieke Kerk.
Samenkomen om stil te zijn, te bidden, te bezinnen en om verder te gaan...
Het wekelijks Avondgebed op de donderdagavond is een oecumenisch initiatief
en heeft de vorm van een eenvoudige Vesperdienst. Gelovigen uit alle kerkelijke
tradities kunnen aan dit avondgebed deelnemen, maar ook mensen die
misschien twijfelen of denken helemaal niet te geloven zijn van harte welkom.
Er zal het komende jaar met thema’s gewerkt worden. De eerste zes keer zal
het gaan over de oproep van Paulus: “Schenk aandacht aan al wat waarachtig
is, al wat zuiver is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al wat lieflijk is, al wat
welgevallig is, kortom, aan al wat deugdzaam is en lof verdient … Doe het! En
de God van de vrede zal met u zijn.”
Avondgebed met het
bovengenoemde thema is tot
en met 10 oktober.
DOE HET!

U bent van harte welkom! Het
hele jaar door elke
donderdagavond!

Wordt vriend(in) van het Katholiek Alternatief De Ronde Venen (KADRV)
Sinds oktober 2011 komt een groep rooms-katholieke gelovigen uit Mijdrecht,
Wilnis en De Hoef samen in een gehuurd kerkgebouw (De Veenhartkerk) met
als voorgangers twee oud-katholieke priesters; Henk Schoon en Wim de Boer.
In het eerste jaar werd er eenmaal per maand een dienst gehouden en sinds
september 2012 is dit tweemaal per maand geworden. Het kerkbezoek ligt
tussen de 25 en 50, met uitschieters naar boven.
Er is een werkgroep actief gesteund door een groot aantal vrijwilligers. De leden
van de werkgroep zijn benoemd door de bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan
Schoon. De pastores verzorgen de vieringen en het pastoraat. Daarnaast zijn er
enkele malen per jaar informatieavonden. Soms met een algemeen onderwerp,
bijvoorbeeld “Geestelijke zorg op de luchthaven Schiphol”, meestal met een
specifiek Oud-Katholiek onderwerp.

Joris op ’t Zand 201304

22

Nu in het derde jaar van ons bestaan, begint duidelijk te worden dat KADRV in
een duidelijke behoefte voorziet en dat de kerkbezoekers wat is bereikt verder
willen uitbouwen. We groeien naar een gemeenschap, die onderdak vindt bij de
Oud-Katholieke kerk van Nederland. Wat de mogelijkheden zijn van verdere
groei is aan de orde geweest in twee recent gehouden groothuisbezoekavonden. Een mogelijk onderdeel hiervan is (gast-) lidmaatschap van OudKatholieke Kerk.
Een aantal leden van het Katholieke Alternatief De Ronde Venen is al
toegetreden tot de OKK, anderen hebben zich aangemeld als gastlid. Verwacht
wordt dat er meer leden voor een van beide opties zullen kiezen. Onze jonge
gemeenschap is in zoverre uniek dat men niet, zoals gebruikelijk, is begonnen
met een groepje oud-katholieke gelovigen, maar dat (dissidente) roomskatholieken een beroep deden op oud-katholieke priesters voor liturgie en
pastoraat.
Hoewel de financiële betrokkenheid elk jaar toeneemt, blijft het een worsteling
om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij zoeken dan ook medestanders, die ons
financieel willen ondersteunen met een bijdrage door lid te worden van ‘De
Vriendenkring Katholiek Alternatief’. U ontvangt van ons per e-mail of per post
onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierdoor blijft u op de hoogte van deze unieke
situatie die zich in de Oud-Katholieke Kerk momenteel voordoet, en kunt precies
volgen hoe het met deze groep verder zal gaan. Om de nieuwsbrief te
ontvangen kunt u zich opgeven via: nieuwsbriefkadrv@gmail.com of
kadrvsecretariaat@gmail.com
Giften kunnen worden overgemaakt
op rekening: 9431958
(IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58)
t.n.v. Katholieke Alternatief De
Ronde Venen te Wilnis, graag onder
vermelding van “Vriendenkring”.
Help ons om deze unieke gemeenschap verder uit te bouwen.
Namens de Werkgroep KADRV,
Wim de Boer, voorzitter
NB. Als u niet in de gelegenheid bent ons financieel te ondersteunen, maar wel
graag de Nieuwsbrief wilt ontvangen dan kan dat natuurlijk ook.

Kroonbede, viering in de Lutherse kerk
Aan de vooravond van Prinsjesdag, de dag waarop onze
koning de troonrede voorleest, heeft de Raad van
Kerken van Amersfoort een oecumenische gebedsdienst
georganiseerd. De gebedsdienst heeft de naam
“Kroonbede”gekregen.
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Een goede woordspeling, want in deze tijd, waarin het allemaal lijkt te draaien
om geld en politiek, is het goed om te beseffen dat er meer is dat in ons leven
een rol kan spelen. Aan de dienst gehouden op 16 september 2013 werd
meegewerkt door mensen van de verschillende binnenstadskerken, mensen uit
de christelijke politieke partijen, de secretaris van de werkgeversorganisatie
VNO-NCW en de voorzitter van de Amersfoortse Raad van Kerken. Het was
goed in saamhorigheid bij elkaar te komen, na te denken en te bidden om Gods
zegen voor ons land en ons volk.
Ik heb als vertegenwoordiger van onze Oud-Katholieke Kerk de dienst als zeer
waardevol ervaren en ik hoop dat deze vieringen nog jarenlang plaats zullen
vinden.
Theo Borggreve

Lutherse Kerk Amersfoort verzet de bakens
Geheel volgens de gedachte van Luther slaat de Lutherse Kerk in de binnenstad
nieuwe wegen in. Met ingang van zaterdag 5 oktober zal er iedere
zaterdagmiddag van 16.00-17.00 uur een samenkomst zijn met een heel divers
aanbod.
Kerkdiensten, interviews, kunst, muziek en verhalen voor inspiratie en
verrassende ontmoetingen! Zo begint de zondag op een heel andere manier.
Iedereen is welkom aan de Langestraat 61. De toegang is gratis.
Zaterdag 5 oktober opent burgemeester Lucas Bolsius deze nieuwe serie
ontmoetingen. In een vraaggesprek met Vera van Brakel gaat hij in op de
stelling: "Hier sta ik".
Voor alle andere boeiende activiteiten zie www.luthersekerkamersfoort.nl of
Facebookgroep: Langestraat61
Programma voor oktober:
5 oktober
INTERVIEW
Vera van Brakel in gesprek met burgemeester Lucas Bolsius:
“Hier sta ik”.
12 oktober
VERHAAL
“de wortels van de boom” door Diederiek van Loo, mmv Arwen
Bouw (viool) en Paul van Nierop (filmbeeld)
19 oktober
MUZIEK
Henk Veldman en Marjon Strijk: orgel en zang
26 oktober
VIERING
Voorganger Diederiek van Loo, met de expositie van de
KunstKijkRoute: "Het is een wonder"
31 oktober
“500 jaar later: Lutherliederen nu”
Luisteren en zingen. Met medewerking van
het Vocaal Theologen Ensemble.

Joris op ’t Zand 201304

24

Uw gebed gevraagd voor SYRIË
U leest het in de krant, ziet de beelden op de televisie: het conflict in Syrië
escaleert steeds verder en brengt duizenden onschuldige mensen in gevaar.
Velen van hen proberen het geweld te ontvluchten.
Al meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen hebben een veilig heenkomen
gezocht in Libanon. Zij vragen om hulp die hoop kan geven in een moeilijke
situatie.
Het Libanees Bijbelgenootschap ziet de nood en wil de Syrische vluchtelingen
bijstaan. Uiteraard met praktische hulp. Maar daarnaast wil het
bijbelgenootschap mensen helpen door troostrijke en hoopgevende teksten uit
de Bijbel aan te bieden.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft toegezegd de collega’s in Libanon
hierbij te helpen. Omdat wij geloven dat de Bijbel mensen in deze moeilijke
situatie troost en hoop kan bieden. Wij geloven dat de Bijbel het leven van de
vluchtelingen kan veranderen omdat de Bijbel hoop geeft op een betere
toekomst. Dat hebben deze vluchtelingen óók nodig, naast een veilig onderdak
en voldoende voedsel.
Bid voor vluchtelingen, hulpverleners en allen die getroffen zijn door de ramp die
zich in Syrië voltrekt.
Bron: Bijbelnieuws, kwartaalblad Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon werkgroep: Henk Jan Wimmenhove

Oikocredit: Bericht uit Senegal
Oikocredit werkt wereldwijd met 850 partners in 65 landen. Dit jaar organiseerde
Oikocredit een studiereis naar projecten in Senegal. Het doel was een beperkt
aantal vrijwilligers met eigen ogen iets van de projecten te laten zien om daar
thuis over te vertellen. Hier het verslag van de Amerikaan Stuart Krengel:
“Het was een verbazingwekkende dag. Dit zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik
heb in veel landen gereisd, maar nooit heb
ik gevoeld wat ik vandaag gevoeld heb. We
vertrokken al vroeg over een landelijke weg
naar de boerencoöperatie COPEX in het
plaatsje Bignona. COPEX produceert
biologische mango’s voor export.
Vóór 2011 ging 75% van de mango-oogst
verloren bij gebrek aan opslag- en
koelingfaciliteiten en van nieuwe
afzetmarkten in exportlanden. Met een lening van Oikocredit moest een
investering van €400.000 voor opslag en koeling hierin verandering brengen.
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Eerst werden we begroet door de hele boerencoöperatie. Een moment dat ik
nooit zal vergeten. Drummers drumden, handen klapten en stemmen zongen.
Sommigen hadden hele afstanden gereisd en in het naburige dorp geslapen om
erbij te zijn. Ik heb die dag wel 300 handen geschud. We dansten mee of
werden in de dans getrokken! Na de ceremonie kregen we een rondleiding door
het nieuwe gebouw voor opslag en koeling van COPEX.
Oikocredit heeft de boerencoöperatie niet alleen bij de financiering van de
investering geholpen maar ook bij het vinden van afzetpartners in Europa.
Daarnaast is Oikocredit volledig betrokken geweest bij het opzetten van de
coöperatie en het business model. Zo heeft Oikocredit nadrukkelijk meer waarde
toegevoegd dan een typische bankier, toch? Deze streek van Senegal is een
van de armste in West Afrika. Investeringen zijn een zeldzaamheid. Maar dat is
Oikocredit: gaan waar anderen het af laten weten!
Inmiddels is een koper voor de mango’s gevonden in Nederland. Hij verwacht dit
jaar de eerste scheepslading van verse en gedroogde mango’s. Dankzij
Oikocredit en de toewijding van zijn mensen ter plekke is er
een toekomst voor de boeren in Bigogna.
Tot zover Stuart Krengel. In zijn verhaal kunt u iets zien
oplichten van de blijvende structurele veranderingen die de
oecumenische ontwikkelingscoöperatie Oikocredit wereldwijd biedt aan de vele
arme mensen voor wie anders in onze maatschappij geen eigen plaats is. Laat u
van uw beste kant zien en doe mee met Oikocredit! Meer informatie vindt u op
de site www.oikocredit.nl of kunt u opvragen via 030 234 10 69. "

Missie Zendingskalender
Met ingang van 2014 houdt de Missie Zendingskalender op te bestaan. Het
bestuur van Sint Paulus heeft daarom het initiatief genomen om in
samenwerking met de internationale oud-katholieke organisaties in Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië, die zich ook met missie en diaconaat
bezighouden, een Missie en Diaconaat Kalender 2014 te maken.
De kalender kost € 8,-- per stuk en is voorzien van foto’s van projecten die door
ons en/of door de internationale oud-katholieke organisaties en zich ook met
missie en diaconaat bezighouden, gesteund worden. Omdat de kalender in
internationaal verband gemaakt is, zullen de teksten in maar liefst 7
verschillende talen vermeld worden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools,
Tsjechisch en Kroatisch. Daarmee kan de kalender ook een leuk cadeau zijn
voor anderstaligen.
Meer informatie kunt u ook vinden op www.stpaulus.okkn.nl. U kunt de Missie en
Diaconaat Kalender 2014 bestellen bij de contactpersoon van uw parochie.
Missie St. Paulus
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AGENDA
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Pastoresvergadering regio Agatha
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19.45
11.00
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10.00
19.30
20.00
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19.30
19.45
10.00
11.00
10.00
19.30
13.30
19.00
19.45
11.00
19.30
19.00
11.00
17.00

zo
do

27
31

12.00
19.00
19.45

Joriszaal
Kostersoverleg
Kerkgebouw
Avondgebed
Kerkgebouw
Koorrepetitie
Kerkgebouw
Open Kerk tot 15.00 uur
Hilversum
Lering en Vermaak (thema: Schepping)
Amersfoort
Inspiratiedag Geloofsopvoeding
ORKA Utrecht Clusterbijeenkomst synode
Gebouw OKKN Overleg categoriale werkers
Kerkgebouw
Avondgebed
Haarlem
Clusterbijeenkomst synode
Kerkgebouw
Koorrepetitie
Joriszaal
Fruitbakjes maken voor de oogstdienst
Kerkgebouw
Open kerk tot 15.00 uur
Kerkgebouw
Oogstdienst met Ev.Lutherse gemeenschap
Joriszaal
Toerustingsavond over de Bergrede
Overleg binnenstadspastores
Kerkgebouw
Avondgebed
Joriszaal
Huiskring
Vakantie pastoor Grete tot en met 30 oktober
Kerkgebouw
Open kerk tot 15.00 uur
Joriszaal
Huiskring
Kerkgebouw
Avondgebed
Kerkgebouw
Open kerk tot 15.00 uur
Vesper m.m.v. het Gereformeerd Kamerkoor
St. Joriskerk
Amersfoort
Binnenstad
Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!
Kerkgebouw
Avondgebed
Kerkgebouw
Koorrepetitie
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Kerkgebouw
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Kerkgebouw
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Hilversum
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10.30
19.30

Joriszaal
Joriszaal
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Open kerk tot 15.00 uur
Eucharistieviering Allerheiligen met gebeden
voor de overledenen
Liturgiewerkgroep
Kerkbestuursvergadering
Avondgebed
Open Kerk tot 15.00 uur
Lering en Vermaak (thema: hemel en aarde)
Redactiesluiting Joris op 't Zand
Redactievergadering Joris op 't Zand
Vrouwenvereniging advent attenties maken
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November vervolg
wo
do

13
14

za
ma
do
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16
18
21
23
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24

di
do

26
28

vr
za

29
30

19.30
19.00
19.45
11.00
19.30
19.00
09.30
09.30
11.00

Joriszaal
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Joriszaal
Kerkgebouw
Hilversum
Hilversum
Kerkgebouw

12.00
19.45
19.00
19.45
20.00
11.00

Binnenstad
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Joriszaal
Kerkgebouw
Kerkgebouw
Hilversum

Gemeentevergadering
Avondgebed
Koorrepetitie
Open Kerk tot 15.00 uur
Toerustingsavond over de Bergrede
Avondgebed
Synode
Jongerensynode
Open Kerk tot 15.00 uur
Joris op 't Zand komt uit
Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!
Koorrepetie
Avondgebed
Huiskring
Taizéviering
Open Kerk tot 15.00 uur
Jubileum pastoor Leen Wijker

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