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Pasen

Ik weet niet waar ik uw verrijzenis
het best kan vieren:
bij wierookgeur of bij de appelaar
zo vol met bloesems die zijn takken sieren;
ik weet alleen maar dat ik dankbaar ben,
want ieder lied en elke zonnestraal
die nu heel even
tussen regenvlagen licht komt brengen,
ze zijn een teken van het nieuwe leven
dat sinds uw dood ik als verrijzen ken.
Nu stel ‘k geen vragen meer, wil enkel nog
maar stil U loven.
Hoe groot zijt Gij: een tuin vol tederheid
in geur en kleur en vrucht dit land te boven
en waar ik nooit meer aan uw liefde wen.
Rosa Olaerts
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VOORWOORD
Geen afscheidsrede
En dan schrijf je zomaar ineens je laatste artikeltje in de Joris op ’t Zand. Het
huidige nummer komt uit op Palmzondag (28 maart) en loopt t/m de 5 de
zondag na Pinksteren (nr. 7 in de reeks). Op de laatste dag van de
vijftigdaagse Paastijd, het hoogfeest van Pinksteren (23 mei), neem ik na een
kleine zeven jaar afscheid als pastoor van de parochie Amersfoort. Graag had
ik de Goede Week, de heilige Driedaagse en de hele Paastijd nog samen met
u gevierd en meebeleefd, maar of en hoe dat zal gaan… we weten het nog
niet. Tja, het is een rare tijd om afscheid in te nemen. Dat hebben anderen ook
al ervaren, op het werk, in de parochie, in familiekring of in een ander verband.
Het is in deze afstandelijke tijd nog een
hele kunst om betekenisvolle
momenten tóch te markeren en ze niet
ongemerkt voorbij te laten gaan. Op
deze plek geen afscheidsrede. Als de
coronamaatregelen het toelaten hoop ik
(een aantal van) u met Pinksteren, of
anders later, van aangezicht tot
aangezicht te spreken.
foto: ©Gerard Oonk

Wel wil ik u hier alvast zwart op wit bedanken voor de gelegenheid die u me in
de afgelopen jaren hebt geboden om -hopelijk een beetje een goedeparochiepastoor te worden. Het vergt nogal wat van een geloofsgemeenschap
om ruimte te bieden aan een jonge geestelijke voor wie het zijn eerste
parochie is. Maar ‘Amersfoort’ kon dat hebben. Niet in het minst omdat er veel
overeind stond, allerlei zaken ‘gewoon’ goed liepen, gedragen door vele
trouwe vrijwilligers. Het kerkbestuur wil ik hier met name noemen, omdat deze
vrijwilligers zichzelf meestal keurig buiten de spotlights houden. En zo zijn er
nog vele anderen die zich meer en minder zichtbaar inzetten voor geloof en
kerk. Een pastoor kan op zijn/haar kop gaan staan: zonder vrijwilligers gebeurt
er niets. Ik ben ook erg dankbaar voor het vertrouwen dat u me gegeven hebt
in het pastoraat. Uw vertrouwen stelde me in staat om te leren om op een
goede manier als mens, medegelovige én priester betrokken aanwezig te zijn
op de kruispunten van het leven.
De kerk van St. Joris op ’t Zand zal altijd een bijzondere plaats houden in mijn hart en in het hart van ons
gezin. Marjolijn en ik hebben er ons meer dan tien jaar
thuis gevoeld, de liturgische jaarcyclus meegevierd,
geluisterd, gezongen en gebeden, koffie gedronken,
warme relaties opgedaan, we hebben er deelgenomen
aan allerlei activiteiten, zijn er toegetreden, gevormd, ik ben er diaken gewijd,
ons huwelijk is er gezegend en Thom en Hugo zijn er gedoopt.
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De tijd is gekomen om verder te trekken, maar de basis die aan ’t Zand is
gelegd geeft genoeg stevigheid om de volgende stap aan te kunnen.
Utrecht is gelukkig niet aan de andere kant van de wereld, dus we zullen
elkaar vast nog vaak genoeg blijven tegenkomen. In september 2014 nam ik
het stokje over van Grete, begin juni 2021 geef ik het stokje door aan Rudolf.
Ik hoop dat de komende periode er een zal zijn van heropbouw na de crisis. Ik
wens hem en u daarbij veel inspiratie, creativiteit en geloofsvertrouwen toe.
Met een hartelijke groet, pastoor Louis

Parochianen en gastleden
Twee personen hebben zich laten inschrijven als gastlid. Van harte welkom!
We hopen dat de komende periode ons wat meer gelegenheid biedt om elkaar
beter te leren kennen.
Twee parochianen verhuizen in april naar Limburg. Hoewel ze er veel zin in
hebben, zullen ze onze kerk en parochie zeer gaan missen. En wij hen! Dank
voor jullie grote inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. We denken dan
met name aan wat jullie als stel of als individu hebben bijgedragen aan het
koor, de maandelijkse schoonmaak, het koperpoetsen en het (technische)
onderhoud aan onze mooie kerk. Zonder jullie was alles lang zo mooi niet als
het geweest is. Vrede en alle goeds op jullie verdere levensweg.
Een andere parochiaan verhuisde naar een verpleeghuis. Verder zijn een
parochiaan en gastlid half maart vertrokken uit Hoevelaken om verderop in het
jaar een mantelzorgwoning te betrekken. Op dit moment zijn ze neergestreken
in een tijdelijk onderkomen.
Pastoor Louis

Van het kerkbestuur
Bij het samenstelling van dit nummer van de Joris op ’t Zand was het niet
mogelijk om in te schatten hoe de situatie voor wat betreft coronamaatregelen
zou zijn, daarom hebben wij besloten om geen mededelingen van het
kerkbestuur op te (laten) nemen. U zult deze periode via de parochiemail op
de hoogte worden gehouden van mogelijke activiteiten.
Wilma van Oevelen, namens kerkbestuur en redactie

Aswoensdag coronaproof
Door de nood gedwongen stonden we dit jaar op een andere
manier dan anders stil bij het begin van de Veertigdagentijd,
de weg naar Pasen. Omdat het niet mogelijk was in
oecumenisch verband te vieren, besloten de voorgangers van
de betrokken Amersfoortse kerken samen met een musicus
en zangers een mooie podcast te maken.
Verder was er ’s avonds een livestream van de viering van Aswoensdag
vanuit de Gertrudiskathedraal in Utrecht.
Joris op ’t Zand 202102
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In onze eigen parochiekerk van St. Joris op ’t Zand was het mogelijk om de as
opgelegd te krijgen. Deze as was gezegend tijdens het dagelijks online
uitgezonden morgengebed.
In totaal maakten 19 mensen gebruik van de mogelijkheid om met de
gezegende as bestrooid te worden, als voelbare herinnering aan eigen
kwetsbaarheid en onvolkomenheid en als opmaat voor een tijd van inkeer en
ommekeer. In afgebakende periodes van telkens 10 minuten kwamen diverse
parochianen, gastleden en belangstellenden naar de kerk (“fijn om er weer
even te zijn!”) voor een kort gesprek, een gebed en de asoplegging.
Ik vond het persoonlijk erg fijn om verschillende
mensen weer even “in 3D” te zien en samen een kort
maar indringend moment te beleven. Het speciale
vastengebed dat we hierbij uitspraken is eigenlijk wel
van toepassing op de gehele coronaperiode:
Wij roepen tot U: Heer, ontferm U over ons. Gij zijt onze God, barmhartig en
betrouwbaar. Gij geeft ons deze dagen als een tijd van boete en bekering.
Leer ons wat echte vroomheid is, leer ons opkomen voor ieder die arm is en
kwetsbaar. Vergeld ons niet onze zonden, maar kom ons tegemoet met uw
vergeving. Maak ons ontvankelijk voor uw stem, doe ons Jezus volgen op de
weg die hij ons is voorgegaan. Amen.
Pastoor Louis

Vastenactie 2021: Stichting Present
Zoals u weet collecteren we dit jaar tijdens de vastenperiode geld en tijd. Dit
geld en deze tijd is bestemd voor stichting Present. Present slaat een brug
tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden.
Tijd doneren
We hebben 8 aanmeldingen van parochianen die
graag hun tijd doneren op zaterdag 10 april.
In groepen van twee personen gaan zij aan de
slag bij iemand die een hulpvraag heeft.
Zo gaan onder andere Marjolijn en Jaap in een tuin aan de slag en gaan Mea
en Wilma pannenkoeken bakken bij een zorginstelling. In de volgende Joris op
’t Zand kunt u lezen hoe deze dag verlopen is en hoe we een aantal mensen
in Amersfoort hebben kunnen helpen.
Geld doneren
Uiteraard kunt u ook financieel bijdragen, via het rekeningnummer van de
parochie NL62 INGB 0000 4437 46 o.v.v. van Vastenactie 2021.
Hartelijk dank voor jullie bijdragen!
Namens de diaconale werkgroep, Marjolijn en Martine
Joris op ’t Zand 202102
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Diaconaat
Voedselbank van Amersfoort
De vastentijd is alweer een tijd gaande en we proberen ons te houden aan
geen (of minder) alcohol te drinken, niet te roken, minder te eten (en mogelijk
daarmee zelfs wat corona-kilo’s kwijt te raken), meer te sporten en niet in de
laatste plaats: omzien naar familie en vrienden.
Wat te denken van hen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Die de
eindjes aan elkaar moeten knopen en zich niet afvragen hoe ze corona-kilo’s
kunnen vermijden maar allereerst: hoe zet ik een voedzame maaltijd op tafel?
Steeds weer bij u aankloppen om een bijdrage vinden we niet
vanzelfsprekend, maar toch: laten we proberen, ieder naar vermogen, iets te
doen voor diegenen die deze vorm van hulp en ondersteuning nodig heeft.
Een bijdrage door het overmaken van een gift op het rekeningnummer van
onze kerk, is altijd van harte welkom!
Martine en Hans
Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden
Corona-tijd is een bijzondere tijd: wanneer ik wandel kom ik veel mensen
tegen met een hond en die treffen op hun beurt dan weer andere “baasjes”
met een hond. Ik raakte in gesprek met zo’n wandelaar en vertelde dat ik
doppen inzamelde voor Hulphonden. Dat leverde mij een compliment op en de
aansporing om hier vooral mee door te gaan!
Ook las ik in een omroepblad dat op 14 februari j.l. (Valentijnsdag) een tvprogramma over “Geleidehonden” werd uitgezonden, ik heb die bekeken en
was onder de indruk. Als u niet in staat bent doppen in te zamelen, maar wel
iets wil doen voor de Hulphonden, kijkt u dan eens op de website:
geleidehond.nl/nalaten.
Ondertussen blijf ik de doppen verzamelen die u naar onze kerk brengt.
Hans

Kinderkerk
In het begin van dit jaar hebben we als leiding met elkaar een
internetbijeenkomst gehad. Het was leuk elkaar weer te zien
en te spreken. Met elkaar hebben we nagedacht hoe we de
veertigdagentijd vorm konden geven.
We hebben besloten een veertigdagenboekje voor de kinderen aan te
schaffen. Direct na de vergadering is bij het Nederlands Bijbelgenootschap het
uitgekozen boekje besteld. Het bleek al uitverkocht. Gelukkig is het herdrukt
en werd het net op tijd bezorgd. Een aantal van ons zijn persoonlijk de boekjes
gaan brengen bij de diverse gezinnen. Uit de reacties viel op te maken dat dit
werd gewaardeerd en dat men de adventspakketjes ook had gewaardeerd.
Uiteraard hebben we nog geen idee hoe het met Pasen zal zijn. We hopen dat
de picknick voor de zomervakantie kan doorgaan.
Joris op ’t Zand 202102
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Van het Nederlands Bijbelgenootschap ontvingen we het volgende bericht.
De Samenleesbijbel Junior is een bijzondere kinderbijbel. In dit
boek ga je namelijk in 52 stappen door de Bijbel. Je wordt
meegenomen langs de bekende verhalen over Noach, Jozef
en Jezus, maar ook minder bekende verhalen krijgen
aandacht. Zo zijn er een paar psalmen, een verhaal over Job
en een brief van Paulus. Elke stap is opgebouwd uit de
volgende bouwstenen:
• Een bijbelverhaal om samen te lezen.
• Kernzinnen in eenvoudige taal geschikt voor kinderen vanaf circa 6 jaar om
zelf te lezen.
• Gespreksvragen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 4
tot 7 jaar.
• Bijbelse weetjes.
• Een idee voor een activiteit om samen te doen.
Goedkoop is deze Bijbel niet, maar toch wel het overwegen waard om aan te
schaffen. Misschien een idee voor grootouders om cadeau te geven.
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.
Leiding Kinderkerk

Toelichting online vieringen vanuit landelijke kerk
In solidariteit met de rest van de samenleving heeft de OKKN steeds in vrijheid
gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om vanuit de vrijheid van
godsdienst toch met 30 mensen samen te komen. Het advies van het CIO*,
het gezamenlijk overleg van bijna alle kerken in Nederland met de
Rijksoverheid, is in deze lockdown helder en vooralsnog niet veranderd:
houd de kerkdiensten online met slechts de daarvoor benodigde voorgangers
en de medewerkers die de online dienst mogelijk maken.
Als OKKN houden we vast aan de koers die we al een jaar varen. Dat enkele
andere kerken hebben besloten hier nu van af te wijken doet niets af aan de
waarde van het CIO-advies.
*Interkerkelijk Contact In Overheidszaken
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
Zo 28 maart 10:00 uur
Palmzondag
Eucharistieviering
Wo 31 maart 19:00 uur
Do 1 april 19:00 uur
Witte Donderdag
Eucharistieviering
Vr 2 april 19:30 uur
Goede Vrijdag
Gebedsdienst
Za 3 april 21:00 uur
Paaswake
Eucharistieviering
Zo 4 april 10:00 uur
1e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Zo 11 april 10:00 uur
Beloken Pasen
Schriftlezing en gebed
Zo 18 april 10:00 uur
3e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Zo 25 april 10:00 uur
4e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Zo 2 mei 10:00 uur
5e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Zo 9 mei 10:00 uur
6e zondag van Pasen
Schriftlezing en gebed
Do 13 mei 10:00 uur
Hemelvaart v.d. Heer
Eucharistieviering
Zo 16 mei 10:00 uur
7e zondag van Pasen
Eucharistieviering

1e Schriftlezing

2e Schriftlezing

Evangelie

Filippenzen 2, 5-11

Marcus 14,1 – 15,47

Exodus 12, 1-14

1 Korintiërs 11, 23-32

Johannes 13, 1-15

Hosea 6, 1-6

Exodus 12, 21-28

Johannes 18, 1 - 19,
42

Jesaja 50, 4-7
Oliewijding

Keuze uit de vaste lezingen; zie oudkatholiek.nl/online

Jesaja 25, 6-9

Kolossenzen 3, 1-4

Johannes 20, 1-18

Jesaja 26, 1-13

1 Johannes 5, 1-6

Johannes 20, 24-31

Micha 4, 1-5

1 Johannes 1, 1-7

Johannes 21, 15-24

Ezechiël 34, 1-10

1 Johannes 3, 1-8

Johannes 10, 11-16

Deuteronomium 4,
32-40

1 Johannes 3, 18-24

Johannes 15, 1-8

Jesaja 45, 15-19

1 Johannes 4, 7-21

Johannes 15, 9-17

Ezechiël 1, 3-5a en
26-28a

Efeziërs 1, 15-23

Lucas 24, 49-53

Exodus 19, 1-11

1 Johannes 5, 9-15

Johannes 17, 14-26

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
1e Schriftlezing
Zo 23 mei 10:00 uur
Genesis 11, 1-9
Pinksteren
Eucharistieviering
Zo 30 mei 10:00 uur
Allerheiligste Drie-eenheid Exodus 3, 1-6
Eucharistieviering
Zo 6 juni 10:00 uur
zondag na Pinksteren 5
Genesis 3, 1-15
Eucharistieviering
Zo 13 juni 10:00 uur
zondag na Pinksteren 6
Ezechiël 17, 22-24
Schriftlezing en gebed
Zo 20 juni 10:00 uur
zondag na Pinksteren 7
Job 38, 1-18
Eucharistieviering
Zo 27 juni 10:00 uur
zondag na Pinksteren 8
Spreuken 3, 1-8
Eucharistieviering

2e Schriftlezing
Handelingen 2, 111

Evangelie
Johannes 14, 8-17

Romeinen 8, 12-17 Johannes 3, 1-16

2 Korintiërs 4, 1318

Marcus 3, 20-35

2 Korintiërs 5, 1-10 Marcus 4, 26-34

2 Korintiërs 5, 1421

Marcus 4, 35-41

2 Korintiërs 8, 9-15 Marcus 5, 22-43

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B- jaar van het oud-katholiek lectionarium

We nemen dit rooster in het kerkblad op, ook al weten we niet of en wanneer het in deze
periode mogelijk zal zijn om samen te komen. De liturgische gegevens zijn vanzelfsprekend
dezelfde als die van de online vieringen. Mochten er versoepelingen komen, dan worden er
met lectoren, lezers, kosters, organisten, deurwachten, cantores e.a. nadere afspraken
gemaakt.

OPROEP!!!
Door de verhuizing van twee parochianen naar Limburg gaan wij twee paar
zeer behulpzame handen missen. Wilt u helpen om die handen te vervangen?
Voor de schoonmaakactiviteiten (bij normale gang van zaken
1x per week een paar uur) zoeken we enthousiastelingen die
alleen of met een ander een paar uur kunnen helpen.
Afhankelijk van het aantal reacties kunnen deze werkzaamheden redelijk verdeeld worden naar bijvoorbeeld 1x per
maand.
Voor het koperpoetsen (2x per jaar) zoeken we een coördinator. Uit ervaring
weet ik dat op een middag heel wat werk verzet kan worden. Het is wel van
belang dat de spullen dan klaar staan, en ook weer opgeruimd worden.
Reacties gaarne naar  035-6010246 (meestal antwoordapparaat) of
 secretaris@amersfoort.okkn.nl
Joris op ’t Zand 202102
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Activiteiten voor jongeren
Zomerkampen
Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp!
Samen met andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je
een fantastische week. We doen spelletjes in het bos,
een speurtocht, tripjes naar het dorp en misschien ook
wel een dagje uit! Er wordt samen gegeten in de grootste tent die wij hebben!
Slapen doen wij in grote tenten waar de kinderen (8 t/m 11 jaar), tieners (12
t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een
speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat we wat
lekkers speciaal voor jou kunnen maken.
Het Landkamp vindt plaats van 24 t/m 31 juli. Dit jaar gaan we weer naar de
Hoge Rielen. Een prachtig kampeer terrein net over de grens in België!
Voor slechts € 75 ben je er de hele week bij.
Het ZAK, oftwel ZomerActiviteitenKamp, is er voor iedereen van 15 t/m
19 jaar. Het is een week waarin je versteld zult staan van allerlei verschillende
activiteiten die we gaan doen. Kampvuur maken, survivallen, speurtochten
lopen, mountainbiken zijn voorbeelden van activiteiten die we in het verleden
gedaan hebben. Maar wat gaan we dit jaar doen?
Het ZAK wordt gehouden van 31 juli t/m 7 augustus. Ben jij ook zo benieuwd
wat we allemaal gaan doen? Meld je dan snel aan via de website! Voor een
fantastische week betaal je maar € 120.
Dit jaar zitten we weer in het avontuurlijke terrein van de Hoge Rielen. Het
belooft weer een fantastisch ZAK jaar te worden!
Het is nog niet duidelijk of het Zeilkamp door kan gaan i.v.m. COVID-19.
Voor alle kampen geldt: aanmelden via de website okjeugdkampen.nl

Verdieping
Denken in de Driehoek
Op woensdag 20 januari werd de lezingenreeks van Denken in de Driehoek
2021 afgetrapt. Dit jaar is het thema: De toekomst van...
"Wanneer is dit over?” en: “hoe wordt straks?” De toekomst houdt ons
dagelijks bezig. Iedereen denkt daarbij aan verschillende dingen. De toekomst
van na Covid-19 kan je bezighouden, maar ook de toekomst van nieuwe
verkiezingen, of juist de toekomst van het klimaat. “Toekomst” is daarom het
thema van Denken in de Driehoek 2021.
De laatste twee lezingen van deze serie zijn:
7 april - De toekomst van de wereld, door Matthias Kramm en Ester Kokmeijer
12 mei - De toekomst van de toekomst, door Miguel John Versluys
Alle lezingen zullen volledig conform het coronabeleid worden uitgevoerd, dus kijk op tijd op
de website van OKK Utrecht (utrecht.okkn.nl).
Joris op ’t Zand 202102
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Symposium ‘Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid’
Dit symposium met als ondertitel “Perspectieven vanuit een
bisschopsbiografie”, dat oorspronkelijk voor april gepland stond, is verzet naar
woensdag 16 juni en zal in de middag plaatsvinden in de Bergkerk in
Amersfoort.
Hoe geef je op een goede manier leiding aan een kerk?
Die vraag was en is een uitdaging voor kerken. In “God is
groter dan ons hart” laat Lydia Janssen zien hoe Antonius Jan
Glazemaker als aartsbisschop leiding gaf aan de OudKatholieke Kerk van Nederland in de roerige jaren ’80 en ’90.
In deze kerk verliepen veranderingen in een stormachting
tempo: de omgang met gescheiden mensen veranderde,
homoseksualiteit raakte geaccepteerd, en vrouwen werden tot
het ambt toegelaten. Opvallend daarbij is dat de veranderingen
niet tot polarisatie leidden, maar zich in betrekkelijke harmonie voltrokken.
Welk samenspel tussen ambtelijk gezag en synodaal draagvlak, welke
verband tussen spiritualiteit en leiderschap, welke bronnen van theologie en
kerkstructuur speelden hierbij een rol? Wat voor manier van geloven is dit
alles eigenlijk? En vooral ook: kan inzicht hierin kerken in de 21ste eeuw verder
helpen? Het symposium wil zijn manier van leidinggeven onder de loep nemen
en nagaan of en hoe het de kerken in de 21ste eeuw kan inspireren.
Onder de panelleden en sprekers:
Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, bisschop Gerard de Korte,
bestuurder Martijn Blaauw, promovendus religie en leiderschap Annemarie
Foppen en emeritus-hoogleraar theologie en spiritualiteit Henk Witte.

Cultureel
mini-Matthäus-Passion in Amersfoort
wat: een korte en intieme versie van de Matthäus-Passion van J.S. Bach
wie: 10 professionele zangers van het mini-Matthäusensemble en CeesWillem van Vliet - klavier
waar: in de Sint Franciscus Xaveriuskerk / online* mee te maken
wanneer: Goede Vrijdag, 2 april om 16.00 uur
De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach is krachtige,
prachtige muziek die in de tijd voor Pasen altijd volle zalen
trekt. Maar in dit Coronajaar zal dat nergens kunnen, want
normaal gesproken is er een dubbelkoor en dubbelorkest voor
nodig. Zoveel mensen op een podium is op dit moment niet
verantwoord. Het mini-Matthäusensemble brengt Bachs meesterwerk echter al
jaren in de kleinst mogelijke bezetting van tien zangers en een instrumentalist,
met concerten door kerken en zalen en zelfs cafés in het hele land. Zo'n kleine
groep past wel binnen de RIVM-maatregelen. Nu kan iedereen toch genieten
van een live uitvoering van dit beroemdste werk uit de muziekgeschiedenis.
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Iedereen? Ja, want het ensemble heeft
gekozen voor een verkorte uitvoering, zodat
ook mensen die opzien tegen een drie uur
durend concert nu kennis kunnen maken met
de Matthäus-Passion. Bovendien kunt u gratis
en vanuit huis genieten, nu zowel kerken als
concertpodia dicht zijn.
Geen van de bekende aria's ontbreekt en door de intieme, enkelvoudige,
bezetting van alle stemmen komt het aangrijpende verhaal van Jezus' lijden
dichterbij dan ooit. En dat oude verhaal over trouw en verraad ontroert ieder
mens, gelovig of niet. De mini-Matthäus-Passion is daarmee voor kenners en
liefhebbers, maar ook voor iedereen die Bach altijd te zwaar en te lang vond.
Het concert is een initiatief van stadsdominee Diederiek van Loo, en komt tot
stand samen met het Spiritueel Cultureel Centrum en de samenwerkende
binnenstadskerken.
*via www.stadsdominee.nl en de websites van de binnenstadskerken

Herdenkingsconcert
Op dinsdag 4 mei wordt het jaarlijkse
Herdenkingsconcert uitgevoerd door het
Amersfoorts Jeugd Orkest (kortweg AJO).
Het concert wordt door burgemeester Lucas
Bolsius aangeboden aan de inwoners van
Amersfoort en vindt plaats in de St. Franciscus
Xaveriuskerk.
Het concert begint om 21.00 uur.
Het AJO staat onder leiding van dirigent Rolf Buijs en zal werken van Berlioz
en Bernstein te gehore brengen. De burgemeester levert ook een bijdrage aan
het herdenkingsconcert.
De actuele situatie rond corona eind april/ begin mei kan van invloed zijn op
het doorgaan van het concert en/of op het aantal beschikbare plaatsen. Op de
website van het AJO(ajo-amersfoort.nl) wordt u vanaf de derde week van april
op de hoogte gehouden.
Evensong in de Joriskerk
Namens de organisatie ontvingen wij onderstaand bericht.
Beste lezer(-es) en/of bezoeker van de Evensongs in de Sint Joriskerk.
U zult het vast wel gemerkt hebben, i.v.m. de corona-maatregelen zijn de 4
geplande Evensongs op de eerste vier zondagen in deze veertigdagentijd
helaas afgelast.
Hopelijk kunnen we je/u in de komende tijd beter nieuws mededelen. Houd
daarom de berichten hierover in de gaten.
Met hartelijke groeten, Bas Ramselaar,
mede namens Erik Idema en Koos van Noppen.
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Agenda
locaties onder voorbehoud van de op die datum geldende coronaregels
voorlopig iedere zondag om 10.00 uur viering vanuit Utrecht (livestream YouTube)
maart
zo
28 10.00
Livestream Palmzondag
wo
31 19.00
Livestream Oliewijding
april
do
1 19.00
Livestream Witte Donderdag
vr
2 16.00
Online
mini-Matthäus-Passion (zie bl. 11)
19.30
Livestream Goede Vrijdag
za
3 21.00
Livestream Paaswake
zo
4 10.00
Livestream Pasen
wo
7 20.00
Online
Denken in de driehoek (zie blz. 10)
za
10
Online
Synode
do
15
Vergadering binnenstadpastores
wo
21 16.00
Zoom
Vergadering kerkbestuur
vr
23
Sint Joris, patroonheilige van stad en kerk
mei
di
4 21.00
Online
Herdenkingsconcert (zie blz. 12)
do
6 16.00
Joriszaal
Vergadering kerkbestuur
wo
12 20.00
Online
Denken in de driehoek (zie blz. 10)
do
13
Hemelvaart
za
15 07.30
Vrouwevaert
do
20
Provinciale Synode
za
22
Verjaardag van kerkwijding
zo
23 10.00 Kerkgebouw Pinksteren / afscheid pastoor Louis
juni
zo
6
Kopijsluiting Joris op ‘t Zand
wo
9 11.00
Redactievergadering Joris op ‘t Zand
wo
16
Bergkerk
Symposium (zie blz. 11)
do
17 16.00
Vergadering kerkbestuur
zo
20
Joris op 't Zand komt uit
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“Aangedragen” door een parochiaan
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Parkeren in autoluwe binnenstad Amersfoort
Sinds 4 januari is het verboden om zonder ontheffing met
een auto de binnenstad in te rijden. Onze kerk ligt binnen
het autoluwe gebied, zodra u op één van de
toegangsplekken toch doorrijdt krijgt u een boete van €95!
Het kerkbestuur heeft ondertussen ontheffingen verkregen
voor diverse partijen en kan incidentele bezoekers*
toegang geven tot het autoluwe gebied.
Mocht u geen ontheffing hebben en toch onverwacht bij de kerk willen zijn,
dan adviseren wij u om gebruik te maken van de parkeergarages Flintplein of
Stadhuisplein, beiden op de grens van het autoluwe gebied.
*Wilt u uw verzoek minimaal 48 uur van te voren melden bij
secretaris@amersfoort.okkn.nl

Internetadressen:

Parochie: http://amersfoort.okkn.nl
Landelijk: http//okkn.nl/
facebook.com/okknamersfoort.nl

Redactie Joris op ‘t Zand:
Ben van ’t Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Louis Runhaar
Kopijsluiting: 6 juni 2021
 redactie@amersfoort.okkn.nl.
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