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VOORWOORD: een open blik naar de toekomst
We gaan de Advent in terwijl de wereld nog altijd in de greep is van de
coronacrisis. In de afgelopen tijd zijn ook enkele parochianen direct door het
virus getroffen, terecht gekomen in het ziekenhuis of thuis verplicht in
quarantaine gegaan. Indirect raakt de crisis ons allemaal. Leek ‘Kerstmis in
corona’ in maart van dit jaar nog een onwaarschijnlijk scenario, inmiddels is
het dat niet meer. We zijn bijna gewend geraakt aan de beperkingen, ook in
de kerk, waarmee we met man en macht proberen de verdere verspreiding
van het virus tegen te gaan. Ik zeg ‘bijna’, want echt wennen zal het wel nooit,
dat afstand houden, mondkapjes dragen, vieringen zonder gemeentezang,
zonder spontane nabijheid en manieren van menselijk contact. En dat is maar
goed ook.
Het kerkelijk leven staat op een waakvlam. Niet
dat er niets gebeurt: integendeel! Door velen in
de parochie, het bisdom en de landelijke kerk,
leken en geestelijken, wordt er hard gewerkt om
ervoor te zorgen dat deze waakvlam niet uitdooft
door de gure stormwind van de pandemie.
In de hoop en de verwachting dat er weer een moment zal komen dat met dit
kleine vuur een groter en warmer vuur kan worden ontstoken.
Die hoop en die verwachting tekenen ook de Advent, de periode in het
kerkelijk jaar die ons wil aanmoedigen om niet op te geven, om niet toe te
geven aan cynisme of berusting, maar om een open blik te houden en te
blijven uitzien naar tekens van een nieuw begin, tekens die van Godswege op
ons toekomen. De Advent nodigt ons uit om te blijven uitzien naar de komst
van zijn Licht in ons leven, in onze geloofsgemeenschap, in onze wereld. Dat
is een mentaliteit, een geesteshouding, die we zeker ook nodig hebben nu we
als parochie door een roerige periode gaan.
Een tijd waarin enkele vertrouwde gezichten en dragende
krachten afscheid hebben genomen of afscheid gaan nemen:
koorleider Emile, penningmeester Paul, secretaris Lydia.
En het is inmiddels geen nieuws meer dat ik ook ikzelf, in de
loop van het voorjaar Amersfoort zal verruilen voor Utrecht.
In de zomer verhuizen we als gezin naar de pastorie aan het
Willemsplantsoen.
Zulke (aanstaande) veranderingen laten zich vanzelfsprekend goed voelen in
de parochie, zeker in deze toch al lastige coronatijd. Er gaan dingen
veranderen en het zal tijd kosten om een nieuwe balans te vinden met elkaar.
Ik wens ons toe dat de Geest van God ons in deze Advent een open blik geeft,
zodat we de ‘nieuwe’, dappere mensen die opstaan op om het stokje over te
nemen: Rian, Marta, Wilma en te zijner tijd ook de nieuwe pastoor (m/v),
kunnen ontvangen en verwelkomen als levende tekens van een nieuw begin,
van toekomst voor onze parochie.
Pastoor Louis
Joris op ’t Zand 202004

3

Parochianen en gastleden
Afgelopen oktober ontvingen Jan en Erica in de kerk in kleine kring
een zegen over hun huwelijk, dat zeven jaar eerder, werd gesloten.
Als nieuw gastlid heeft zich gemeld: Sjoukje. Van harte welkom in
onze parochie en we hopen gauw verder met jou kennis te maken.

Van het kerkbestuur
Afscheid van secretaris Lydia Janssen
Iedere week een mailbericht met de uitnodiging om u aan te melden voor de
vieringen, aankondigingen van activiteiten, nieuwsberichten uit de parochie,
steevast afgesloten met een toepasselijke tekst. Sinds het begin van de
coronacrisis hoorde u meer dan ooit van secretaris van het kerkbestuur Lydia
Janssen. Op 31 december verloopt de verlenging van haar tweede termijn als
kerkbestuurder. Oorspronkelijk zou er eind maart al een einde zijn gekomen
aan haar achtjarige periode in het kerkbestuur. Maar hoe sterk haar
voornemen ook was om na twee termijnen echt het stokje over te dragen, de
verantwoordelijkheid voor de parochie in tijden van crisis won het van de
diepgevoelde principe ‘niet aan het pluche te blijven kleven’. Dat is Lydia ten
voeten uit. Een energieke bestuurder met een warm hart voor de zaak, die in
staat is om -waar nodig- af te zien van haar persoonlijke belang omwille van
het algemene belang van de parochie. Niet dat dit altijd eenvoudig is, of
zonder emoties gaat. Als secretaris moet je soms klappen opvangen en die
kunnen ook wel eens -bedoeld of onbedoeld- persoonlijk raken of pijn doen.
Zie daar maar eens wijs mee om te gaan, je
vergevingsgezindheid aan te boren en een manier te vinden
om tóch samen verder te komen. Maar Lydia kan dat. En u
mag best weten -persoonlijke noot- dat ik dat zeer in haar
bewonder. Het zal u niet verbazen dat Lydia in de
vergaderingen van het kerkbestuur een zeer actieve en ook
bepalende rol speelt.
‘De wind eronder houden’ is een uitdrukking die haar op het lijf geschreven
staat. Als secretaris is zij proactief in het agenderen van actuele onderwerpen
of thema’s die naar verwachting zullen gaan spelen. Verslagen, beleidsnotities
en berichten lijken moeiteloos uit haar pen te vloeien. Het bestuurlijke
combineert zij met een persoonlijke benadering en een attentheid die de
betrokkenheid van de vele vrijwilligers in de parochie goed heeft gedaan.
Vanaf januari zal kerkmeester Wilma van Oevelen het secretariaat van Lydia
overnemen en dit gaan invullen op een manier die bij háár past. Lydia
kennende zal het nog wennen zijn om de bestuurstafel weer te verruilen voor
de kerkbanken, al ziet zij er ook zeer naar uit om weer ‘gewoon’ als gelovige
zonder bestuurspet op naar de kerk te gaan. In de dienst van zondag 3 januari
nemen we onder grote dankzegging afscheid van haar als secretaris. Het
laatste hebben we gelukkig nog niet van haar gehoord, want zij gaat door als
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lector van het aartsbisdom en -zoals het er nu uitziet- vertegenwoordiger van
de Utrechtse gelovigen in het Collegiaal Bestuur.
Pastoor Louis, voorzitter kerkbestuur
Pastoor Louis in het voorjaar naar Utrecht
In oktober heeft bisschop-elect Bernd ons laten weten dat pastoor Louis zal
worden benoemd tot pastoor van de parochie in Utrecht, waar hij de opvolger
wordt van de bisschop die tot aan zijn verkiezing pastoor in Utrecht was.
Ofschoon wij het heel jammer vinden dat Louis vertrekt, wensen wij hem van
harte geluk met deze benoeming.
Inmiddels heeft het gebruikelijke gesprek tussen de bisschop en het
kerkbestuur plaatsgevonden waarin we samen hebben verkend wat onze
parochie nu nodig heeft en wat voor type pastoor goed aan zou sluiten bij
onze parochie. De bisschop hoopt over enige tijd met een kandidaat voor
Amersfoort te komen. Er zal dan een gesprek plaatsvinden, onder leiding van
de bisschop, tussen de kandidaat en het kerkbestuur om te kijken of er een
‘match’ is. Zo gauw er meer duidelijkheid is over de benoeming van de nieuwe
pastoor voor Amersfoort, hoort u dat van ons.
De pastoorswisseling komt, zo realiseert zich ook de bisschop, in een
moeilijke tijd voor de parochies maar hij acht deze toch noodzakelijk.
Pastoor Louis zal overigens pas in het voorjaar van 2021 in
Utrecht aan de slag gaan, wanneer dat precies gaat gebeuren is
nog niet bekend. Ook dat hoort u van ons zo gauw we daar meer
over weten. De verhuizing van het gezin Runhaar is in ieder geval
gepland in de zomervakantie volgend jaar. Heel graag werken we
het komend half jaar nog samen met Louis om het parochieleven,
ondanks alle beperkingen door de pandemie, zo goed mogelijk
vorm te geven.
Namens het kerkbestuur, Lydia Janssen
Stagiair
Laurens, student aan de Fontys Hogeschool, loopt in december en januari een
zogeheten snuffelstage in onze parochie. De bedoeling is dat hij zicht krijgt op
de taken van een pasto(o)r en de gang van zaken in een parochie. Voor hem
persoonlijk geldt ook nog als doel een kennismaking met de Oud-Katholieke
Kerk. Op zijn stageprogramma staan o.a. een paar gesprekken met
parochianen, een liturgische taak verrichten, meelopen met Louis en
meedraaien in het avondgebed dat we – als de overheidsmaatregelen dit
toestaan – in de Advent op donderdagavond willen houden. Om Louis
enigszins te ontlasten, ben ik zijn stagebegeleider.
Lydia Janssen
Collectes in de komende periode
Hierna vindt u het overzicht van de ingeplande collectedoelen tijdens het
offertoriumgezang voor de komende periode.
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•
•
•
•
•
•
•
•

29 november
6 december
20 december
24 december
27 december
3 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
17 februari

Terre des Hommes
Terre des Hommes
Terre des Hommes
Nachtopvang Kwintes
Stichting Kenya Kinderen
Nachtopvang Kwintes
Voedselbank Amersfoort
Timon (Jeugdhulpverlening)
Stichting Kenya Kinderen
Terre des Hommes
nader te bepalen (Aswoensdag)
Paul de Leeuw van Weenen, scheidend penningmeester
en Marta Schouten, startend penningmeester

Kerkbalans of vaste bijdragen
Nu het einde van het jaar nadert, vragen wij iedereen te controleren of hij/zij
de toegezegde bijdrage aan vaste bijdragen of Kerkbalans inderdaad heeft
overgemaakt. Het is fijn te zien dat sommige parochianen meer hebben
bijgedragen dan zij in het begin van het jaar hadden toegezegd en dat ook
meer mensen dan vorig jaar financieel bijdragen aan onze parochie. Het
streven blijft naar 3% van het besteedbare inkomen.
Ook willen wij er nog eens op wijzen dat als u bijdragen aan de kerk aftrekt
van uw inkomen bij de belastingaangifte, het voordeliger kan zijn om dit te
doen met een Overeenkomst periodieke gift. Als u zich vastlegt gedurende
minimaal vijf jaar een bepaald bedrag aan de kerk te betalen, kunt u het hele
bedrag aftrekken, dus zonder drempel. Formulieren hiervoor kunt u verkrijgen
bij de penningmeester. U kunt er dit jaar nog mee beginnen.
Als u nog iets te declareren hebt bij de penningmeester, graag dan nog ruim in
2020 indienen. Dan kan alles nog dit jaar uitbetaald worden. Dat
vergemakkelijkt de boekhouding.
Paul de Leeuw van Weenen, scheidend penningmeester
en Marta Schouten, startend penningmeester
Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening over 2018 en de begroting over 2020 zijn op 7 januari 2020
goedgekeurd. Helaas is dit stuk door alle drukte ergens blijven liggen en kan
het nu pas in ons parochieblad gepubliceerd worden.
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Extra diensten
Morgengebed in de Advent
In de Advent is er op iedere doordeweekse dag
(maandag t/m vrijdag) in de kerk een morgengebed om
09:00 uur. We gebruiken hiervoor het getijdenboek dat in
veel Nederlandse en Vlaamse kloosters wordt gebruikt.
Dit morgengebed wordt ook uitgezonden in de
Facebookgroep ‘livestream getijdengebed in de
coronacrisis’. Van harte welkom om mee te doen, in de
kerk of vanachter het scherm. Teksten zijn te vinden op
https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/ of in de app ‘Getijdengebed’ (iOS en
Android).
Oecumenisch avondgebed in de Advent
Op donderdag 3, 10 en 17 december is er weer een oecumenisch
Avondgebed in de kerk, telkens om 19:00 uur. Met deze drie bijeenkomsten in
de Advent hopen we het oecumenisch avondgebed voorzichtig weer wat
nieuw leven in te blazen, nadat het door de pandemie stil is komen te liggen.
Pastoor Louis

Verdieping
Inspiratie via Zoom
Alvast voor in de agenda: op de dinsdagavonden 1, 8 en 15 december (van
20:00-21:30 uur) organiseert het kerkbestuur, ter inspiratie en bemoediging in
de Advent, drie thematische gespreksavonden via Zoom.
Emeritus bisschop en parochiaan Joris Vercammen zal hierin de leiding
hebben en omschrijft de avonden als volgt:
Het coronaprobleem maakt onzeker. De wereld die we om ons
heen gebouwd hadden is opeens minder betrouwbaar.
Bovendien lijken mensen een gevaar te zijn voor elkaar….wat
doet dat met ons? En met ons geloof? Waar is God in deze
crisis? Hoe verandert deze crisis ons christen-zijn? Hoe
verandert het ons beleven van ons kerk-zijn?
Het zijn een reeks van thema’s die we op drie avonden in de
advent willen bespreken met elkaar. Telkens is er een impuls
vanuit de Bijbel. Want de ballingschap, het boek Job en ook
Jezus’ omgang met ziekte en noodlot bieden inspiratie bij wat
we zelf te verwerken krijgen. Maar we gaan ook met elkaar in
gesprek om onze ervaringen te delen in zover dat mogelijk is.
Niettegenstaande dat de avonden via ‘Zoom’ gaan, zullen we toch ook ruimte
maken om samen stil te zijn en te bidden. Zo kunnen deze avonden een
bijdrage worden aan onze persoonlijke voorbereiding op een kerstfeest, dat
misschien precies in deze tijd nog aan intensiteit winnen kan.
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Diaconaat
Voedselbank en Kerstactie
Weer naderen we het einde van het jaar. We mogen nog altijd naar de kerk en
soms is de collecte daar bestemd voor de Voedselbank: een mooie
gelegenheid om een “duit “ in de collectezak te doen of een gift over te maken.
Op zondag 15 november was de collecte bestemd voor de actie “Kerstmis
voor Iedereen”. Een initiatief van de protestantse kerken in Amersfoort om,
samen met de sociale dienst en zonder aanziens des persoons, te kijken naar
diegenen die het nodig hebben om met Kerstmis een pakket te ontvangen.
Een zeer humane gedachte die aansluit bij het landelijke nieuws dat het Rode
Kruis een inzameling voor het hele land wil opstarten om met kerst de velen
die door corona werkloos zijn geworden (en hun gezinnen!) blij te maken met
een kerstpakket. Als parochie van Amersfoort hebben we kunnen laten zien
dat ook wij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.

Want op welke wijze wij dit jaar kerstfeest vieren, gezamenlijk als parochie of
toch op afstand, thuis in onze eigen omgeving, we willen allemaal een gezellig
feest vieren. En dat gunnen we anderen ook. Als herinnering voor degenen
die op 15 november niet in de gelegenheid waren: u kunt nog altijd een gift
overmaken naar NL62 INGB 0000 4437 46 (kerkbestuur) onder vermelding
van ‘Kerst voor Iedereen’. Mogen zij rekenen op uw bijdrage?!
Met hartelijke groet, Martine en Hans
Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden
Op zondag 25 oktober had ik volgens het rooster dienst om de 1e en 2e
schriftlezing te doen. Nu dit gaf mij de gelegenheid om voor de kerkdienst
even in de Joriszaal te kijken en dat overtrof toch mijn verwachtingen. Bij
elkaar had ik weer een grijze vuilniszak aan doppen te verzamelen. Fijn dat de
trouwe spaarders van de doppen door gaan, ik beloof u ze getrouw weg te
brengen. Bij het uitsorteren thuis zag ik dat niet alle doppen schoon waren.
Mede gelet op het feit dat de doppen wat langere tijd in de Joriszaal staan en
ik schimmels wil voorkomen; wilt u zorgen voor gereinigde doppen? Ook heb
ik geconstateerd dat er plastiek deksels bij zaten, deze vallen niet onder de
doppen, deze kunt u direct naar het plastiekafval brengen. Ik kijk uit naar eind
december 2020, wanneer ik weer een grote plastiek tas voor u kan
wegbrengen.
Hans
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Schoenendozenactie
U kunt nog tot en met zondag 13 december uw schoenendozen inleveren.
Daarna gaan ze naar het inzamelpunt in Ochten.
De opzet is hetzelfde als vorige jaren: vul een
schoenendoos met school- en andere handige spullen
en doe in een envelop, die u met behulp van elastiek op
de doos vastmaakt, € 5,00 voor de verzendkosten. De
dozen gaan naar kinderen in Afrika en Oost-Europa en
zo mogelijk naar kinderen in vluchtelingenkampen in
Griekenland. Meer informatie is te vinden op
www.schoenendoosactie.nl
Mary-Ann

Kinderkerk
Wat fijn dat we elkaar in de afgelopen tijd iedere maand een keer konden zien
en ontmoeten in de kerk. De kinderkerkochtenden waren erg geslaagd. Wel
misten we enkelen van jullie door ziekte of verkoudheid in het gezin.
Advent en Kerst
Op zondag 29 november, 1e Advent, is er weer kinderkerk. We
hopen dat jullie er dan allemaal kunnen zijn. Dan starten we
met elkaar de Adventtijd en dit jaar krijg je een echte ‘goodie
bag’ mee met leuke en leerzame dingen om er een mooie
Adventtijd van te maken.
Ook is er op zondag 20 december kinderkerk, zodat we de
Advent kunnen afsluiten met elkaar en alvast kunnen genieten
van het komende Kerstfeest.
Op donderdagavond 24 december is er een vroege
kerstviering (19.00 uur) in de Elleboogkerk, waar jullie
allemaal welkom zijn. Je krijgt voor die tijd nog een mail met
nadere gegevens, als we meer weten over de dan geldende
coronaregels. Maar het belooft mooi en sfeervol te worden, met
veel lichtjes en natuurlijk het prachtige verhaal over de
geboorte van Jezus.
Hopelijk zien we je gauw weer bij de kinderkerk!
Hartelijke groet van de kinderkerkleiding.
Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk, het
thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens
naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Achterin heeft de redactie deze keer een kleurplaat voor jullie opgenomen;
veel kleurplezier gewenst!
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
zo 29 november 10:00 uur
1e zondag van de Advent
Eucharistieviering
zo 6 december 10:00 uur
2e zondag van de Advent
Eucharistieviering
zo 13 december 10:00 uur
3e zondag van de Advent
Schriftlezing & Gebed
zo 20 december 10:00 uur
4e zondag van de Advent
Eucharistieviering
do 24 december 19:00 uur
Kerstnacht Geboorte van
onze Heer Jezus Christus
(Gezins)Eucharistieviering
do 24 december 21:00 uur
Kerstnacht Geboorte van
onze Heer Jezus Christus
Eucharistieviering
zo 27 december 10:00 uur
Zondag na Kerstmis
Eucharistieviering
zo 3 januari 10:00 uur
Epifanie
Eucharistieviering
zo 10 januari 10:00 uur
Doop van de Heer in de
Jordaan
Schriftlezing & Gebed
zo 17 januari 10:00 uur
Bruiloft te Kana
Eucharistieviering
zo 24 januari 10:00 uur
3e zondag na Epifanie
Eucharistieviering
zo 31 januari 10:00 uur
Opdracht van de Heer in
de Tempel
Eucharistieviering

1e Schriftlezing
Jesaja 64, 1-9

Jesaja 40, 1-11

Jesaja 65, 17-25

2 Samuël 7, 4-16

Jesaja 9, 1-6

Jesaja 9, 1-6

2e Schriftlezing
1 Korintiërs 1, 1-9

Evangelie
Marcus 13, 24-37

2 Petrus 3, 8-18

Pastoor Louis
Marcus 1, 1-8

1 Tessalonicenzen
5, 12-24
Romeinen 16, 2527

Pastoor Louis
Johannes 3, 22-30
Lector Lydia
Lucas 1, 26-38

Titus 2, 11-14

Pastoor Louis
Lucas 2, 1-20

Titus 2, 11-14

Pastoor Louis
Lucas 2, 1-20

Pastoor Louis
Johannes 21, 2024
Pastoor Louis
Matteüs 2, 1-12

Exodus 33, 18-23

1 Johannes 1, 1-9

Jesaja 60, 1-6

Efeziërs 3, 1-12

Jesaja 55, 1-11

Pastoor Louis
Handelingen 19, 1- Marcus 1, 9-11
7

1 Kronieken 16, 817
1 Samuël 3, 1-10
(11-18) 19-20
Maleachi 3, 1-4

Lector Lydia
Openbaring 22, 16- Johannes 2, 1-11
17
Bisschop Bernd
1 Korintiërs 6, 11b- Marcus 1, 14-20
14
Pastor Marieke
Hebreeën 2, 14-18 Lucas 2, 2232 (33-40)
Pastoor Louis

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
zo 7 februari 10:00 uur
5e zondag na Epifanie
Eucharistieviering
zo 14 februari 10:00 uur
6e zondag na Epifanie
Schriftlezing & Gebed
wo 17 februari 19:30 uur
Aswoensdag
Eucharistieviering

1e Schriftlezing
2e Schriftlezing
2 Koningen 4, 18- 1 Korintiërs 9, 16-23
21 (22-31) 32-37
2 Koningen 5, 1-3 1 Korintiërs 9, 24-27
(4-8) 9-15b
Jesaja 58, 1-10

2 Korintiërs 5,20 –
6,10

Evangelie
Marcus 1, 29-39
Pastoor Louis
Marcus 1, 40-45
Lector Dick
Matteüs 6, 1-6 en
16-21
nader te bepalen

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

Stichting Beheer & Behoud kunstbezit
Na jaren van veel zorg en activiteiten rond de kunst in onze parochie trad een
periode van betrekkelijke rust in. Klein onderhoud werd gepleegd, het Paneel
werd uitgeleend aan het Catharijne Convent. De samenstelling van de
Stichting onderging wel grote veranderingen. Voorzitter Emile verhuisde naar
Egmond. Anton en Chris treden eind van dit jaar uit, gezien hun leeftijd zeer
begrijpelijk. Maria beëindigt haar deelname vanwege haar drukke
werkzaamheden. Als vertegenwoordiger vanuit het KB is Dick aangehaakt.
Daarnaast gaat Barthold ook deelnemen en neemt de functie van voorzitter op
zich. Allan en Mieke blijven deel uitmaken van de Stichting.
De zorg om het kunstbezit zal zich in de komende tijd richten op het
inventariseren van *losse eindjes* en controle op de aanwezigheid van alle
geregistreerde voorwerpen. Daarvan is tegenwoordig een digitaal overzicht
beschikbaar, waarin bijvoorbeeld ook schades en reparaties opgenomen
worden.
Wij houden u op de hoogte!
Graag willen wij allen die zich zoveel jaren hebben ingezet voor het kunstbezit
hiervoor heel hartelijk bedanken.
Mieke, namens het bestuur

Landelijk
Bisschopswijding en wapenspreuk
De wijding van Bernd Wallet, is opnieuw uitgesteld en is nu verdaagd tot nader
order. Wel heeft hij zijn wapenspreuk bekend gemaakt. Weliswaar
ongebruikelijk, want normaal vindt deze presentatie plaats tijdens de
wijdingsviering, maar bisschop Bernd is sinds de dag van zijn verkiezing
herder en bestuurder van het bisdom. Als motto voor zijn werk heeft hij ‘In
Christo Gaudium’ (Vreugde in Christus) gekozen.
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“In alles wat we meemaken zou ik het
verlangen willen aanwakkeren naar de
vreugde die we in Christus hebben. Het is de
vreugde van Pasen die ons draagt, waardoor
we het kunnen volhouden ook in een tijd van
crisis. Dat vertrouwen zit voor mij trouwens
ook in de Zeeuwse wapenspreuk: Luctor et
emergo, ik worstel en kom boven. In mijn
wapen zie je de drie provincies waar ik
gewoond heb: Zeeland, Utrecht en Yorkshire.
De leeuw die op het Zeeuwse wapen oprijst uit
de golven is vanwege mijn eerste voornaam
vervangen door een beer.
Er zit trouwens geen spiegelei op hem getapet, zoals een van onze kinderen
dacht, maar hij draagt op de schouder een Yorkshire Rose met groene
kelkblaadjes”.
Jongerenpastor
Sinds 1 oktober is Thelma Schoon de nieuwe
jongerenpastor van het aartsbisdom Utrecht.
Zij volgt Michael van den Bergh op die sinds 1 juni
werkzaam is als Personal Assistent binnen- en
buitenland voor aartsbisschop Wallet.
Op de website (oudkatholiek.nl) staat een filmpje
waarin zij zichzelf voorstelt.
Synode - de synode ging niet door
Vorige maand organiseerde het presidium van de synode een digitale
oefenbijeenkomst om te kijken of het mogelijk was om met zoveel mensen een
digitale synode te houden op zaterdag 22 november. Deze eerste oefening
verliep naar wens, het bleek zelfs mogelijk om te stemmen tijdens een
dergelijke sessie. Toch zag het presidium zich half november genoodzaakt om
de synode alsnog af te blazen. Omdat de overheid van ons vraagt om met zo
min mogelijk mensen fysiek bij elkaar te komen, was het ook niet meer
mogelijk voor de leden van het presidium om bij elkaar in één ruimte te gaan
zitten om de digitale synode goed te laten verlopen.
Omdat de leden van het presidium dat fysieke contact met elkaar noodzakelijk
achtten, is besloten om de synode geen doorgang te laten vinden. De
noodzakelijke stemmingen, o.a. over de begroting van de kerk en over de
verkiezing van een vertegenwoordiger van de leken van het aartsbisdom in
het Collegiaal Bestuur, zullen dezer dagen digitaal of per post worden
gehouden. Zo mogelijk wordt in het voorjaar alsnog een synode gehouden.
Dan zal ook worden herdacht dat het in 2020 100 jaar geleden was dat de
eerste synode werd gehouden.
Lydia Janssen, tweede synodaal van de parochie
Joris op ’t Zand 202004
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Cultuur
Evensong
Door de nieuwe strengere maatregelen zijn wij genoodzaakt om de
Evensongs in de Sint Joriskerk in de komende Adventstijd af te blazen.
Medio december bekijken of we begin februari 2021 toch weer een Evensong
kunnen organiseren.
Bas Ramselaar, Erik Idema en Koos van Noppen.
Body language - Het lichaam in de middeleeuwse kunst
Een heel boeiende, tijdelijke tentoonstelling (tot 17 januari 2021) in het
Catharijneconvent. De tentoonstelling is de eerste in het museum die volledig
“coronaproof” is ingericht en daardoor een nog betere kijk geeft op de
verbeeldingen van het lichaam uit het tijdvak 1300-1500. In feite kruip je in de
huid van een middeleeuwer wanneer je langs alle objecten loopt en de
audioverhalen afluistert. Een aparte gewaarwording om wonden in de vorm
van een vagina, wandelende heiligen zonder hoofd, Jezus die als een druif
wordt uitgeperst, engelen die bloed opvangen uit een kraan of Maria die haar
moedermelk met een ferme straal in een fontein doet belanden.
Vanuit het laatmiddeleeuwse perspectief echter een
hulpmiddel bij gebed en meditatie, waarbij inleving van
groot belang was. Op 25 september mocht ik als Vriend de
preview meemaken en ga, zodra het weer mag, zeker nog
een keer langs om wat langer bij een aantal objecten stil te
staan. Vooraf de website bezoeken en daar alvast wat
achtergrondinformatie opnemen is aan te raden.
Wilma
Boekpresentatie: God is groter dan ons hart
Op zaterdag 31 oktober werd in de Amersfoortse Bergkerk de, door “onze”
Lydia Janssen geschreven, biografie van Antonius Jan (Teus) Glazemaker
gepresenteerd. Door de geldende beperkingen was het slechts een klein
gezelschap dat met eigen ogen kon zien hoe het eerste exemplaar aan Gerda
Glazemaker werd overhandigd. Gelukkig was het wel mogelijk om mee te
luisteren, live of wanneer u tijd heeft, via kerkdienstgemist.nl (Amersfoort Protestantse Wijkgemeente Bergkerk).
Gastheer was Pieter-Ben Smit, voorzitter van de begeleidingsgroep, die onder
andere de volgende sprekers inleidde:
Jan Visser, Dick Schoon en Bernd
Wallet (dialoog), Louis Runhaar
en Lydia Janssen (interview) en
Barbara Glazemaker.
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De muzikale omlijsting werd verzorgd door Hans Kinnegim (fluit)
en Emile Verhey (piano). Na afloop kregen de aanwezigen een
“glaasje van Glaas” uitgereikt en voor onderweg lagen er nog de
“beruchte” krentenbollen met kaas en Deventer koek gereed.
Tijdens het luisteren bleek mij nogmaals dat
Teus een bijzondere man met een brede
belangstelling en open blik was. Aan het boek
hoop ik binnenkort te beginnen.
Wilma (foto’s van Louis)
P.S. Het boek is onder andere te bestellen via de
webshop van Uitgeverij Pascal (link onderaan de
website oudkatholiek.nl)

Agenda
iedere zondag om 10.00 uur viering (aanmelden verplicht)
iedere derde vrijdag vanaf 19.30 uur Taizéviering (aanmelden verplicht)
iedere (werk)dag tijdens de Advent ochtendgebed om 9.00 uur (live stream)
december
di
1
do
3
di
8
wo
9
do
10
zo
13
di
15
do
17
do
24
do
24

20.00
Inspiratie - gespreksavond
Zoom
19.00
Kerkgebouw Oecumenisch avondgebed
20.00
Inspiratie - gespreksavond
Zoom
16.00 Joriszaal/Zoom Vergadering kerkbestuur
19.00
Kerkgebouw Oecumenisch avondgebed
10.00
Kerkgebouw Laatste dag inleveren schoenendozen
20.00
Inspiratie - gespreksavond
Zoom
19.00
Kerkgebouw Oecumenisch avondgebed
19.00 Elleboogkerk* Kerstnachtviering
21.00 Elleboogkerk* Kerstnachtviering

januari
zo
zo
do
zo
zo

3
10
14
17
31

10.00
Kerkgebouw Epifanie
10.00
Kerkgebouw Doop van de Heer in de Jordaan
16.00 Joriszaal/Zoom Vergadering kerkbestuur
10.00
Kerkgebouw Bruiloft te Kana
10.00
Kerkgebouw Opdracht van de Heer in de Tempel
23.59
Kopijsluiting Joris op 't Zand

februari
3
11.00 Joriszaal/Zoom Redactievergadering Joris op ‘t Zand
wo
wo
10 16.00 Joriszaal/Zoom Vergadering kerkbestuur
zo
14
Joris op ’t Zand komt uit
wo
17 19.00
Kerkgebouw Aswoensdag
* adres: Langegracht 36, 3811 BW Amersfoort
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Búscate en Mí – Ziel, jou zul je zoeken in Mij
Ziel, jou zul je zoeken in Mij,
Mij zul je zoeken in jou.
Zo treffend kon de liefde, ziel,
jou weergeven in Mij,
dat zelfs de beste schilder niet
zo meesterlijk zo’n beeld
zou kunnen vormen.
In liefde ben jij geschapen
schoon en mooi, en daarmee
in mijn binnenste geschilderd;
wanneer jij je verliest, mijn lief,
Ziel, jou zul je zoeken in Mij.
Want Ik weet dat jij je
diep in Mij zo levensecht
weergegeven vindt,
dat jij blij zult zien hoe jij
jezelf zo goed geschilderd ziet.
En mocht jij niet weten
waar je Mij kunt vinden,
loop dan niet alle kanten op,
nee, mocht jij Mij willen vinden,
Mij zul je zoeken in jou.
Want jij bent mijn herberg,
jij bent mijn huis, mijn verblijf,
dit roep Ik ieder ogenblik,
wanneer Ik in jouw denken
de deur gesloten vind.
Buiten jou heb je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
is Mij roepen al genoeg,
want Ik kom bij jou onverwijld,
Mij zul je zoeken in jou.
Teresa van Avila (1515 -1582)
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