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VOORWOORD
Kiezen
Kiezen, kiezen en nog eens kiezen. Er kan en er moet zoveel gekozen worden
in een mensenleven: kiezen van een school, kiezen van een opleiding, een
studie, een beroep, een woonplaats. Ook rondom Jezus is er dat
spanningsveld van kiezen. Aanvankelijk trekt zijn optreden veel publiek.
Johannes meldt echter dat gaandeweg de aanhang afbrokkelt naarmate door
dringt wat de consequenties zijn van 'Jezus volgen'. Het optrekken met Jezus,
proberen te leven in zijn Geest, dat is geen vrijblijvende keuze. Er is geen
enkele garantie van een makkelijk succes. Proberen te leven in de geest van
Jezus, betekent durven kiezen voor een bestaan van geven.
Vaak hoor je dat je alles uit het leven
moet halen wat er in zit, maar wat blijft
er dan nog van het leven zelf over? Het
is een keuze tussen halen en brengen.
Tussen alleen maar van alles van het
leven eisen en verwachten en je
daarop richten aan de ene kant of zelf
ook iets willen bijdrage en investeren
aan de andere kant.
Het draait dan om de vraag of we iets van ons bestaan willen geven aan het
leven. Laat duidelijk zijn dat ik niet bedoel dat we nooit eens iets voor ons zelf
mogen kiezen, zelfs niet als het misschien luxe of niet noodzakelijk is.
De verhalen in de bijbel laten mij zien dat kiezen een werkwoord is. Steeds
weer wijkt ook het volk af van het ideaal. En zo vergaat het mij ook. Steeds
weer is het opnieuw kiezen, opnieuw me weer richten op Gods bedoeling.
Steeds weer is het hard werken om de gemaakte keuze voor ogen te houden.
Ook daar waar het gaat om keuze voor een school, een opleiding, een hobby,
een inzet voor medemensen, alleen of via een organisatie, een keuze om bij
de kerk te horen en te blijven.
Het betekent ook met regelmaat ‘opgaan naar het altaar Gods – die onze ziel
met vreugd vervult’, naar de kerk dus. Een gebouw dat helemaal straalt als het
goed gevuld is met mensen die samenkomen om God de eer te brengen, om
samen te komen in de Naam van de Heer Jezus, die ons roept en bijeenhoudt
tot zijn gemeente. Die ons uitdaagt om zijn woorden handen en voeten te
geven! Een aansporing dus voor u! Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen.
Om mij heen en om ons heen zijn mensen die ook die keuze gemaakt hebben
en samen hou je elkaar in het goede spoor. Ik wens ons allen een gezegende
Pinkstertijd! ☺
Pastoor Rudolf
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Parochianen en gastleden
Medio april overleed een parochiaan, de afscheidsplechtigheid o.l.v. pastoor
Louis Runhaar vond plaats in crematorium Amersfoort te Leusden.
In de weken voor Pinksteren zijn twee parochianen nog bediend met het
sacrament van de ziekenzalving.

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 over vieringen
en/of activiteiten op te (laten) nemen. U zult deze periode via de parochiemail
op de hoogte worden gehouden van mogelijke activiteiten.
Wij zien alle versoepelingen wel vol goede zin tegemoet.
Wilma van Oevelen, namens kerkbestuur en redactie
Collectes in de komende periode
Hieronder vindt u het overzicht van de ingeplande collectedoelen tijdens het
offertoriumgezang voor de komende periode.
• 20 juni
Stichting KiKa
• 27 juni
Zeevarenden
• 4 juli
Terre des Hommes
• 18 juli
Stichting Kenya Kinderen
• 25 juli
Diaconaal werk OKKN
• 1 augustus
Voedselbank Amersfoort
• 15 augustus
Stichting KiKa
• 22 augustus
Stichting Jarige Job
• 29 augustus
Timon
• 5 september
Diaconaal werk in de parochie
• 19 september Straatpastoraat Amersfoort
Jaarcijfers 2020
Door het vervallen van de voorjaarsgemeentevergadering, hebben wij nog
geen verantwoording aan de parochie kunnen afleggen over de financiële
cijfers 2020. Alles is nagenoeg gecontroleerd door de kascontrolecommissie
en wordt zeer binnenkort goedgekeurd. De cijfers zullen uiterlijk 1 juli op de
website gepubliceerd worden. Indien u hier vragen over heeft, kunt u die
stellen per e-mail:
 penningmeester@amersfoort.okkn.nl
Financiële situatie 2021
Door de coronamaatregelen hebben we heel wat zondagen geen fysieke
vieringen gehad, en sinds 9 mei kunnen er een beperkt aantal mensen in de
kerk aanwezig zijn. Daardoor zijn de collecteopbrengsten een stuk minder dan
normaal. Gelukkig zijn er diverse parochianen die toch apart geld overmaken
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voor de parochie. Veel van onze uitgaven gaan immers normaal door. Wij
danken de gulle gevers hiervoor en roepen de mensen die nog niet iets extra’s
overmaakten op het goede voorbeeld van hun medeparochianen na te volgen.
Alle beetjes helpen.
Denkt u er ook aan uw toegezegde
bijdrage aan Kerkbalans nog dit jaar
over te maken? Alvast hartelijk dank.

Vastenactie 2021
Terugblik vastenactie 2021 voor stichting Present
Zoals u weet hebben we dit jaar tijdens de vastenperiode geld en tijd gespaard
voor Stichting Present. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Hoe ging het ‘tijd doneren’?
In totaal hebben 8 parochianen tijd gedoneerd en zich vrijwillig
ingezet voor een ander. In groepen van twee personen zijn zij
aan de slag gegaan bij iemand die een hulpvraag heeft. Zo
werden er pannenkoeken gebakken in een verzorgingstehuis.
Zijn er twee (verwilderde) tuinen opgeknapt. En werd er
geschilderd bij iemand in huis.
Geld doneren
Ook heeft u ruimhartig gedoneerd. Binnenkort hopen we via de
penningmeester de eindstand te ontvangen, die zal dan in het volgende
nummer vermeld worden.
Namens de diaconale werkgroep: Hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Diaconaat
Voedselbankactie
De zomervakantie staat weer voor de deur, maar…corona is nog niet met
vakantie. We hopen uiteraard dat de vaccinaties wel door blijven werken. Dat
geldt ook voor onze acties voor de Voedselbank Amersfoort, ook in de
zomervakantie gaat het eten en drinken door. En hoewel wijzelf geen
boodschappen kunnen doen, blijft het altijd mogelijk om geld te doneren. Wij
rekenen op uw bijdrage!!
In de Stad Amersfoort las ik dat de voetbalclub FC Utrecht in Amersfoort op 26
april een inzameling heeft gehouden voor houdbare producten, kleding en
speelgoed. Zij deden dat in zeven Utrechtse gemeenten samen met DHL. Een
goed initiatief! Wat wij zelf doen, wanneer onze kerk weer opengaat*, is op de
oude vertrouwde manier onze boodschappen inleveren.
Met hartelijke groet, Martine en Hans
*sinds 9 mei is onze kerk weer beperkt open, deze bijdrage was al eerder geschreven
(redactie)
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Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden
Na een oproep van de secretaris, heb ik weer een ca. 7 litertas opgehaald aan
ingeleverde doppen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het 1e kwartaal zit erop,
dus nu weer door naar 1 juli. Bij het ophalen vertelde Louis mij dat zelfs
mensen van buiten onze kerk nu doppen gaan inzamelen en bij ons afleveren.
Gestaag groeit dus het bewustzijn en kunnen we bijdragen aan de opleiding
van hulphonden. Realiseer je maar eens hoe het moet zijn als je niet kunt
zien, zelf loop ik wel eens te zoeken in huis, alleen kan ik in zo’n geval nog
mijn ogen het werk laten doen. Dus voor blinden en/of slechtzienden een
uitkomst dat hun “maatje” voor hen een veilige weg zoekt. Wij blijven
doorgaan met sparen en ik breng ze aan het eind van ieder kwartaal weer
weg.
Hans

Kinderkerk
In het voorjaarsnummer van dit blad hebben we als kinderkerk gemeld, dat er
voor de kinderen een vastenboekje is aangeschaft. Dit boekje is door enkelen
van de leiding persoonlijk bezorgd bij de diverse gezinnen. Naderhand bleek
dat dit een goed boekje was, want de juf van Lucas kreeg op haar verzoek
een kopie van zijn boekje en heeft daar op school gebruik van gemaakt.
Wat een feest dat we met Pinksteren kinderkerk konden
organiseren. Ingrid had op internet een filmpje
gevonden waar de kinderen vol belangstelling naar
hebben gekeken. Verder hebben de kinderen die
morgen een paraplu versierd voor pastoor Louis in
verband met zijn afscheid van onze parochie.
Van de pastoor is op 23 mei afscheid genomen. Echter van Marjolijn, Thom en
Hugo wordt pas op 4 juli afscheid genomen. Dat gebeurt in de kinderkerk,
maar ook tijdens de jaarlijkse picknick, die na afloop van de dienst wordt
gehouden in de natuurspeeltuin Waterwingebied. Alle ouders van de
kinderkerkkinderen ontvangen nog nader bericht, maar houd de datum alvast
vrij.
Dan is het de start van de grote vakantie. We hopen dat we een fijne zomer
krijgen, waarin steeds iets meer mogelijk zal zijn.
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.

Catecheten/jongeren
Afgelopen jaar hebben jongeren elkaar voornamelijk via een beeldscherm
kunnen zien. Ook de meeste leringbijeenkomsten en jongerenactiviteiten zijn
online geweest. Nu de maatschappij beetje bij beetje versoepelt is het
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mogelijk om weer fysiek bij elkaar te komen. Na zo’n pittig jaar willen we het
leringjaar gezellig met elkaar afsluiten.
Op zondagmiddag 4 juli wordt daarom het jaarlijkse Eindfeest georganiseerd
voor alle jongeren (8-15 jaar) uit het bisdom Utrecht, ditmaal in de buitenlucht:
in de pastorietuin van de oud-katholieke parochie in Amersfoort (van de H.
Georgius oftewel Joris op ’t Zand).
Deze middag wordt o.a. begeleid door pastoor Rudolf
Scheltinga en jongerenpastor Thelma Schoon. Er is ruimte om
te praten over het afgelopen jaar maar ook voor veel
gezelligheid, spelletjes en afsluitend eten en drinken.
Vanaf 14.30 uur is er inloop en om ongeveer 19.30 uur sluiten we de dag af.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar thelma.schoon@okkn.nl
Vermeld daar ook even de leeftijd van de jongeren bij en eventuele
dieetwensen/allergieën. Omdat we bij de voorbereiding rekening moeten
houden met de coronamaatregelen is het belangrijk om op tijd te weten wie
erbij zullen zijn! Opgeven kan daarom uiterlijk tot 28 juni.

Clara Gertrudis van Halteren
Zo langzamerhand begint de samenleving weer wat meer vrijheden te kennen.
Clara doet nog kalm aan. Ze is per slot van rekening een oudere dame.
Wie weet of er in september een mogelijkheid is om met elkaar iets af te
spreken… Dus nog even afwachten.

Seniorencafé
Het is al weer maanden geleden dat de laatste seniorenmail
rondging – en gepubliceerd werd in de Joris. Onderhand
zullen de meeste senioren gevaccineerd zijn. Nu de
maatregelen afgebouwd worden kunnen we nadenken voor
het opstarten van ons seniorencafé in de Joriszaal en/of op
het terras.
Eindelijk elkaar weer even kunnen zien en spreken, wel en wee, lief en zeer
uitwisselen. Wij kijken er naar uit. Zodra het sein op groen gaat plannen we
een middag en krijgen de ouderen onder ons een uitnodiging.
Met een lieve groet,
Do en Mieke

95ste synode op 10 april 2021 - digitaal
Al eerder heeft u via onze secretaris Wilma een berichtje kunnen lezen van
mijn eerste ervaringen bij de synode. Als tweede synodaal was ik aanwezig bij
de 95ste synode die dit jaar digitaal werd gehouden. Graag vertel ik u nog iets
meer over de inhoud van deze digitale synode die plaats vond op 10 april.
In november 2020 was besloten om de verplichte synodestukken, zoals onder
andere de financiële, per mail af te wikkelen. Op de 95ste synode stonden dan
ook maar twee belangrijke onderwerpen op de agenda.
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Die onderwerpen waren: “veilige kerk” en “herijking bestuur &
organisatie”. Onderwerpen die erg leven binnen de kerk en
waar alle synodalen zich goed op hadden voorbereid.
De secretaris van de synode heeft een verslag van deze
bijeenkomst gemaakt van maar liefst 13 pagina’s van deze bijeenkomst.
Hieronder op hoofdlijnen een schets van de inhoud alsmede onze inbreng
vanuit de parochie Amersfoort.
Veilige Kerk.
Inhoudelijk betekent dit een plan om misbruik binnen de kerk te voorkomen en
- mocht het zich voordoen - dan op de juiste wijze te handelen. In de synode
blijkt veel waardering voor het stuk, maar werd geconcludeerd dat verdere
uitwerking nodig is.
In het stuk wordt aangegeven dat er een vertrouwenspersoon binnen de kerk
beschikbaar is voor mensen die geconfronteerd worden met misbruik. Door
extra navraag hierover werd al snel met klem aangegeven dat de
vertrouwenspersoon er voor iedereen is. Dus ook voor iemand die
vermoedens heeft en/of signalen heeft ontvangen. Dit zal in de verdere
uitwerking meegenomen en verduidelijkt worden.
Verder wordt er in het stuk geschreven over een vrijwilligerscode. Het is nog
onduidelijk hoe dit precies georganiseerd moet worden en daar zijn dan ook
veel vragen over. Ook op dit punt zal in de volgende fase van het plan meer
duidelijkheid komen.
Het “bouwwerk” voor een veilige kerk is gereed, en het aan het papier
toevertrouwde plan mag nu tot leven komen. Het document wordt nog
aangevuld maar geeft alvast richting aan een belangrijke missie: ‘een veilige
kerk moet bij iedereen in het hart zitten’.
Herijking bestuur & organisatie
Al meerdere jaren wordt gesproken over wijzigingen in de organisatiestructuur
van onze kerk. Een speciale commissie is hiervoor ingericht om dit onderwerp
te onderzoeken. Hun eerste kennismakingsstuk met mogelijke bestuur
aanpassingen ligt voor. Het document is zeer uitgebreid.
De commissie heeft hiervoor het Eucharistisch principe als uitgangspunt
genomen: we komen samen rond de tafel van de Heer, ieder vanuit een eigen
rol. Kun je vanuit de beschrijving van die rollen en de interactie tussen de
rollen komen tot een organisatorisch model? Hier moet je continu met elkaar
over in dialoog blijven. Klopt de verhouding tussen synode en Collegiaal
Bestuur (CB) nog wel, zou het CB geen integraal onderdeel moeten zijn van
de synode, als we het hebben over “samen kerk zijn”. En kunnen de taken van
het Presidium (het synode bestuur) dan niet worden overgeheveld naar het
CB? Dit heeft ook een efficiency aspect, er zijn weinig vrijwilligers
beschikbaar.
Dick en ik hebben ons gelukkig goed kunnen voorbereiden dankzij de kennis
van enkele parochianen. De richting van het Amersfoortse voorstel is om de
Joris op ’t Zand 202103

8

opdracht via de Commissie Kerkrecht te verbreden. Breder kijken naar
mogelijke organisatiestructuren. Een denkrichting hierbij is om het bestuur te
laten vormen door het huidige Dagelijks Bestuur, en het CB in een rol als
Raad van Toezicht te laten optreden. Ons voorstel gaat meegenomen worden
in verdere uitwerkingen. Bij mogelijke bestuurswijzigingen is het van belang
dat een ‘levende kerk’ en ‘samen kerk zijn’ ook doorklinkt in de structuur van
de kerk. Wellicht dat er in kleinere groepen hier nog verder over gesproken
gaat worden. Dick en ik hebben onszelf hiervoor al beschikbaar gesteld.
Tot slot
Dick en ik houden de vorderingen in de gaten en kijken uit naar de volgende
synode. Hopelijk in november een fysieke bijeenkomst, al was dit nu een
prima alternatief. Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze onderwerpen?
Spreek, schrijf of mail ons dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Claudia, 2e Synodaal

Terugblik op een aantal vieringen
Wat waren we blij met het bericht dat vanaf 2 mei onze kerk weer beperkt op
mocht gaan. Gezien de zeer korte termijn tussen het bericht vanuit de
landelijke kerk en 2 mei werd bij ons op zondag 9 mei de eerste “live” viering volgens de coronaregels - gehouden. Donderdag 13 mei werd de Hemelvaart
van de Heer gevierd en op zaterdag 15 mei was de kerk open vanwege
Vrouwevaert (een kort verslag vindt u verderop).
Op zondag 16 mei werd, na diverse keren te zijn uitgesteld,
afscheid genomen van Lydia als secretaris van het kerkbestuur.
Op haar verzoek waren een aantal van haar voorgangers
aanwezig, wat een mooi gezicht was. Uit handen van pastoor
Louis ontving zij een bon om samen met haar man een nachtje te
gaan logeren bij hun favoriete B&B.
Tijdens een zeer goed bezochte openluchtviering op
zondag 23 mei werd de uitstorting van de heilige
Geest (Pinksteren) gevierd met muzikale omlijsting
door een nagenoeg volledig koor onder leiding van
Rian, accordeonspel van Theo en Claudia en een
intermezzo van Hans (dwarsfluit) en Rian (keyboard).
Tijdens zijn preek boden Louis en Marjolijn de parochie een koperen
wierookbrander aan, als dank en als blijvende herinnering.
Gelukkig bleef het, op een paar spettertjes na,
droog en konden de meeste wegwerpregenjassen
ongebruikt mee terug. Na de koffie met cake (dank
aan Riet en Inez) stonden we stil het afscheid van
pastoor Louis, als pastoor van Amersfoort.
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Pastoor Louis werd achtereenvolgens toegesproken door
catecheet Henk Jan die namens de jongeren een fotospel
overhandigde; door Ingrid, namens de kinderkerk, waarbij de
“hemels plu” zeker een schot in de roos was (en het
bellenblaasapparaat niet te vergeten) en tenslotte door Wilma
namens de parochie, waarbij zij voor een deel de woorden die
Dick eerder bij Louis’ afscheid van het kerkbestuur had
gesproken citeerde. Als eerste aandenken kreeg Louis het
zojuist verschenen proefschrift “Van aardse stof tot hemels lof”
waarin onder andere een uitgebreide beschrijving van ons
“Clara-voorzetsel” zit (zie ook blz. 15).
Vervolgens werd een map met door een grote
groep parochianen aangedragen wandel- en
fietsroutes overhandigd.
Marjolijn kreeg de altaarbloemen aangeboden
en voor Thom en Hugo was er een tas vol
cadeautjes (uitgezocht en overhandigd door
Marta). Tenslotte kreeg Louis een reischeque
aangeboden om nog eens naar Parijs te gaan.
Op 30 mei ging aartsbisschop-elect Bernd Wallet voor in een, alweer,
maximaal gevulde kerk, dat laatste gold ook voor de viering op 6 juni waarin
pastoor Rudolf voor het eerst in zijn hoedanigheid als pastoor van onze
parochie voorging.

Even voorstellen: pastoor Rudolf Scheltinga (vervolg)
Voor mij dus een andere parochie dan de St. Agnesparochie in Egmond, de
parochie van de H. Georgius “Joris op ’t Zand”, waar ik sinds 1 juni 2021
werkzaam mag zijn, ook een ander bisdom, maar natuurlijk binnen dezelfde
Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Vele veranderingen voor een aantal pastoors in onze kerk, voor een aantal
parochies én ook voor u als parochianen. Vele veranderingen én vele
uitdagingen. Ook om met u – hernieuwd – kennis te maken; te ontdekken
waar u warm voor loopt, waar u tegen aanloopt, wat verdriet geeft en wat
vreugde brengt. Hiertoe kom ik graag bij u op huisbezoek. Via de telefoon zal
ik proberen om afspraken te gaan inplannen, maar u mag mij natuurlijk ook
zelf bellen, mailen of appen! Contactgegevens staan op pagina 2 van deze
Joris op ‘t Zand.
Wat de activiteiten in de parochie betreft, geven de versoepelingen van de
coronamaatregelen in ieder geval langzamerhand ruimte om een aantal
activiteiten weer op te gaan pakken. Dit alles in overleg met ’t kerkbestuur. Er
is genoeg te doen om onze parochiegemeenschap naar binnen én naar buiten
verder op te bouwen, na de periode van lock-down kunnen de ‘luiken’ weer
open: unlocking. Ik ben benieuwd waar de komende maanden ons zullen
brengen.
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De verhuizing van Marian en mij is inmiddels geweest. Het grootste deel van
onze inboedel zit in een grote container in een opslagruimte. Tegen het eind
van dit jaar hopen we dan te kunnen gaan wonen in de pastorie op ’t Zand.
Tot die tijd hebben we een onderkomen gevonden in een appartement aan de
Utrechtseweg 301 – 27. Een rustige plek met uitzicht op bos én met héél veel
– zingende – vogels.
Wanneer u dit leest ben ik inmiddels voor de eerste keer voorgegaan in de
Eucharistieviering in de parochie én is de installatie van mij als uw pastoor,
door aartsbisschop-elect Bernd Wallet, nét achter de rug. Dit nummer
verschijnt immers op de zondag van die installatie. We zijn/worden aan elkaar
verbonden: om in ons leven ons geloof te leven, te innen en te uiten.
Gemeenschap vormen in de ene Heer.
Pastoor Rudolf Scheltinga
===========================================================
De man beneden mij
De man beneden mij speelt elke avond
steeds op dezelfde tijd hetzelfde lied,
op een harmonium, langzaam en lavend
dringen de tonen tot mij door en niet
dan lang nadat hij ophoudt, kan ik weer
beginnen met het eigen werk en dromen.
Ik neurie zachtjes mee: Blijf bij mij Heer,
de avond daalt waaraan wij niet ontkomen.
Soms ziet men op een heel oud schilderij
een engel aan een orgel zitten spelen,
verbeelding van een zuivre kindergeest.
Als dat eens waar was, dat wij tot uw feest
opstonden en met warm ontroerde kelen
zongen: o Heer, wat waart gij ons nabij!
Jan Willem Schulte Nordholt

===================================================================
Ook nu onze kerkgebouwen weer open zijn voor (zondags)vieringen worden de diensten
vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. Zo kunt u ook
wanneer u niet in gelegenheid bent een dienst fysiek bij te wonen met ons mee vieren.
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.
Voor iedere viering is een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar via de link op
oudkatholiek.nl .
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT
Viering
Zo 27 juni; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 8
Eucharistieviering
Zo 4 juli; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 9
Viering met de kinderen
Zo 11 juli; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 10
Schriftlezing & Gebed
Zo 18 juli; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 11
Eucharistieviering
Zo 25 juli; 10.00 uur
H. Jakobus, Apostel
Eucharistieviering
Zo 1 augustus; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 13
Eucharistieviering
Zo 8 augustus; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 14
Schriftlezing & Gebed
Zo 15 augustus; 10.00 uur
Ontslapen van de H.
Maagd Maria
Eucharistieviering
Zo 22 augustus; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 16
Eucharistieviering
Zo 29 augustus; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 17
Eucharistieviering
Zo 5 september; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 18
Eucharistieviering
Zo 12 september; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 19
Schriftlezing & Gebed
Zo 19 september; 10.00 uur
zondag na Pinksteren 20
Eucharistieviering

1e Schriftlezing

2e Schriftlezing

Evangelie
Marcus 5, 22-43

Spreuken 3, 1-8

2 Korintiërs 8, 9-15

Ezechiël 2, 1-7

2 Korintiërs 12, 1-10

Amos 7, 7-15

Efeziërs 1, 1-14

Jeremia 23, 1-6

Efeziërs 2, 11-22

Jeremia 45, 1-5

Handelingen 11,27 – Matteüs 20, 20-28
12,3

Exodus 16, 2-15

Efeziërs 4, 17-25

Marcus 6, 1-6

Marcus 6, 6b-13

Efeziërs 2, 11-22

Johannes 6, 24-35

Deuteronomium 8,
Efeziërs 4,30 – 5,2
1-10

Johannes 6, 37-51

Jezus Sirach 24,
7-8 en 10-15

1 Korintiërs 15, 2026

Lucas 1, 46-55

Jozua 24, 1-2 en
14-25

Efeziërs 6, 1-9

Deuteronomium
10, 12-21

Efeziërs 6, 10-20

Jesaja 35, 4-7a

Jakobus 1, 17-27

Jesaja 45, 20-25

Jakobus 2, 1-18

Wijsheid 1, 1-7

Jakobus 3,16 – 4,6

Johannes 6, 60-69
Marcus 7, 1-8 (913) 14-15 (16-20)
21-23
Marcus 7, 31-37

Marcus 9, 14-29

Marcus 9, 30-37

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

Tempelreinigers
Wij zijn blij met de drie (Mary-Ann, Jaap en Wilma) aanmeldingen, maar kunnen nog wel
wat extra handjes gebruiken. Meer informatie over de werkzaamheden kunt u krijgen bij
Wilma ( secretaris@amersfoort.okkn.nl) of Henk.
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Amersfoorts Mirakel
Vrouwevaert
Door de nog steeds geldende corona-maatregelen was er
ook dit jaar geen stille omgang met een groep van zo’n 60
pelgrims mogelijk. Na de livestream van 2020 dit jaar een
individueel te lopen Vrouwevaert. Vanaf 9.00 uur kon er
gestart worden vanuit onze kerk of vanuit de Sint
Franciscus Xaverius. Michiel en Ramon hadden er voor
gezorgd dat de kerk er mooi en uitnodigend bij lag. Even na
negenen was ik één van de eersten die er startte.
Wat een verschil met de normale drukte, nu echt in “devote” stilte
de route afgelegd en op de diverse, duidelijk aangegeven plekken,
de verschillende mirakels gelezen. Dank voor het door Louis en
diaken Frank Sieraal samengestelde boekje.
Na ruim een uur heb ik in de kapel van de Sint Franciscus Xaverius
in alle stilte mijn tocht en gedachten een plekje gegeven.
Volgend jaar toch liever weer met een grote groep, met wat meer
aandacht voor de stilte.
Meer belangstelling voor het Mariabeeldje
Roderick Vonhögen gaat voor de KRO-NCRV wekelijks op zoek naar
hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden.
Hij ging ook op zoek naar het geheim van de eeuwenoude Mariaverering in
Amersfoort. Door de vondst van een klein Mariabeeldje in de gracht bij de
stadsmuur groeide de stad uit tot een belangrijke bedevaartsplaats.
Lianne van Beek deed onderzoek naar de rol van de mirakelbeeldjes van
Maria. Zij laat Roderick herinneringen aan het roemrijke verleden zien, zoals
de imposante toren van Onze Lieve Vrouw. En wat
is de betekenis van het mirakel anno 2021?
Er werden ook opnamen in onze kerk gemaakt;
de uitzending van 15 mei is nog terug te zien via
uitzending gemist of de website van KRO-NCRV
https://kro-ncrv.nl/mirakel-in-amersfoort.
Nog in het vat
Pastoor Louis heeft ook meegewerkt aan een mini-documentaire van
Brouwerij ’t Mirakel (in verband met de presentatie van bier genaamd ‘Het
Visioen’) die nog gaat uitkomen. Het hele project is een sympathieke
combinatie van devotie, negotie, historie en toerisme. Het bier smaakte in
ieder geval goed.
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Landelijke kerk
Bisschopswijding
Nadat de bisschopswijding van de oud-katholieke aartsbisschop twee keer is
uitgesteld, is nu opnieuw een datum vastgesteld. Op 18 september 2021 zal
Mgr. Bernd Wallet deo volente zijn bisschopswijding ontvangen in de Grote of
Lebuïnuskerk te Deventer.
Dit heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht bekend gemaakt. Hoeveel
mensen hierbij op uitnodiging aanwezig kunnen zijn is afhankelijk van de dan
geldende coronarichtlijnen.
Bisschop Bernd: “Het is belangrijk voor onze kerk dat we
deze viering nu toch kunnen plannen. Nog langer
functioneren als bisschop zonder het ambt te bekleden
gaat echt knellen. We hebben goede hoop dat tegen die
tijd toch wat meer mensen kunnen meevieren dan
vandaag mogelijk zou zijn. Maar mocht het onverhoopt
niet zo zijn dan het gaat nu wel sowieso wel door. Die
Quatertemperzaterdag is trouwens op onze kalender een
eeuwenoude een dag van inkeer en van ernst, dus als het
geen groot feest kan zijn vinden we er ook wel een weg
mee.”
Leringweekend
Binnenkort is het weer tijd voor het Leringweekend voor
jongeren uit het hele bisdom Utrecht! Op het Leringweekend
worden er allerlei workshops georganiseerd, we trekken
erop uit in het bos, er zijn een heleboel leuke spellen en
natuurlijk zal het jaarlijkse kampvuur niet ontbreken!
Schrijf je dus snel in! Afgelopen jaar zijn we met een enthousiast team bezig
geweest met het organiseren van het leringweekend van 2021. Helaas gooide
corona ook dit jaar roet in het eten. Door de maatregelen konden we het
weekend, dat eigenlijk gepland stond in het voorjaar, helaas niet door laten
gaan. Gelukkig is er een oplossing gevonden en hebben we het weekend
kunnen verschuiven naar een nieuwe datum!
Informatie
Leeftijd: 8 t/m ongeveer 15 jaar (tot aan het ontvangen van het vormsel)
Kosten: €40,- per persoon
Vervoer: zelf gebracht en opgehaald worden
Datum: vrijdag 10 september (19:30 uur) t/m zondag 12 september (13:00 uur)
Locatie: Groepsaccommodatie ‘Klein Anker’ in Stroe
Leiding: Thelma, Pieter, Ralph, Laurens, Inge, Lottie
Aanmelden vóór 1 augustus 2021 via de link op de website
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/06/leringweekend-aartsbisdom-utrecht/:
Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met Thelma Schoon
(thelma.schoon@okkn.nl)
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Verdieping
Van aardse stof tot hemels lof
Proefschrift van René Lugtigheid, online te koop bij o.a. Uitgeverij Verloren
Samenvatting
Het lijfje van een kostbare japon in een kerkelijke lade en
opvallende naaigaatjes en vouwsporen in de prachtvolle
stoffen van oude misgewaden vormden de aanleiding om
achttiende-eeuwse priesterkleding in Nederlandse kerken te
onderzoeken. Welgestelde dames schonken hun beste
japon aan de kerk. Zij hechtten een bijzondere betekenis
aan deze gedragen kleding en dit sacrale hergebruik. De
kennis en kunde van de auteur als kunsthistoricus en
restaurator van historisch textiel komen in dit onderzoek op
een bijzondere wijze samen.
Een interview met René Lugtigheid is te zien op https://youtu.be/EoH6IxjfwHk,
het enthousiasme van haar werkt aanstekelijk; je wilt meer weten!
Symposium ‘Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid’
Dit symposium met als ondertitel “Perspectieven vanuit een
bisschopsbiografie”, is - voor de tweede keer - verplaatst naar woensdag 15
september en zal in de middag plaatsvinden in de Bergkerk in Amersfoort.

Nederlands Bijbelgenootschap
Zusters en Broeders,
Als uw contactpersoon van het Nederlands Bijbelgenootschap vraag ik graag
uw aandacht voor het volgende:
Het NBG: Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap heeft Uw steun hard nodig.
Op veel fronten is men bezig de Bijbel nog meer onder de aandacht te
brengen. De vreselijke pandemietijd heeft zo ook effect gehad op het werk van
het NBG. Nu de zomerperiode aanbreekt en er weer wat meer mogelijk is een
kans om na te denken een gift te geven of lid te worden van het NBG.
Iets van uw vakantiegeld hieraan besteden?
Het NBG heeft een ANBI status (belasting opgave giften); u kunt lid worden
vanaf 5 euro, een gift overmaken kan vanaf 10 euro.
Wat doet de NBG:
✓ De Bijbel vertalen en verspreiden in Nederland
✓ 750+ Bijbelprojecten wereldwijd steunen, zoals in Sri-Lanka, Honduras,
Moldavië, Libanon, Syrië, Irak, Suriname en Indonesië
✓ De Bijbel doorgeven aan nieuwe generaties
✓ De Bijbel online aanbieden
✓ En nog veel meer projecten en doelen
Kijkt u eens op de website van het NBG: https://www.bijbelgenootschap.nl/
Binnenkort liggen er ook folders in de kerk met meer informatie, neem deze
gerust mee, lees en denk dat het in de wereld niet gewoon is om een Bijbel te
bezitten.
Joris op ’t Zand 202103

15

Cultuur
Zorg voor Beheer en Behoud Oud-Katholiek
erfgoed
Beste gelovige, beste kerkbezoeker, beste
aankomend donateur!
Ontzettend blij en dankbaar word ik wanneer ik
een bevestiging van uw vriendschap of
donateurschap ontvang voor de Stichting OudKatholiek Museum (sinds 1926).
Hartelijk dank! Uw hulp is van enorm belang en is
hard nodig.
Uw kleine of grote financiële steun wordt gebruikt
voor het beheer van zowel het erfgoed in de
parochies als in het museum, want dat beheer
kost geld.
We mogen gebruikmaken en genieten van kostbaar en kwetsbaar erfgoed
tijdens de vieringen in onze prachtige kerken en veel is te zien in de
permanente of bijzondere, tijdelijke tentoonstellingen in het Museum Het
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht.
Achter in de kerk vind u een mooie folder van de Stichting Oud-Katholiek
Museum; zij heeft als doel “het aanleggen, beheren en in stand houden van
een verzameling voorwerpen, de kunst en de geschiedenis van de OudKatholieke Kerk van Nederland betreffende en van al hetgeen hiermede in
verband staat”.
U bent toch ook voor het behoud van ons Oud-Katholiek erfgoed?
Namens de Stichting Oud-Katholiek Museum, Allan, bestuurslid
Momentum in de Joriskerk
De coronaopenstelling gaat naadloos over in het Momentum-seizoen. In de
afgelopen zeven zomers was de Joriskerk op de Hof op zondagmiddagen*
geopend, met jaarlijks meer dan vierduizend bezoekers. Iedere zondagmiddag
om 15.00 en 16.00 uur is er een Momentum: een kort programma met live
muziek, Bijbellezing, stilte en gebed. De wisselende vrijwilligers en musici
komen uit verschillende Amersfoortse kerken. Voor dit seizoen staan weer
diverse vocaal ensembles, fluitisten, organisten en pianisten gepland.
Via geloven033.nl kunnen bezoekers, desgewenst anoniem, contact leggen
met een pastor.
*de kerk is gratis toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag is de kerk geopend van 12.00 tot 16.00 uur, de entree bedraagt
dan 1 euro.
Vioolconcert Aurore in St. Gertrudis
Op zondag 4 juli om16.00 uur zal Yuri Shundyak een concert verzorgen.
Shundyak over het programma: “Terugkijkend op een moeilijk en naar binnen
gericht jaar, wil ik de viool als een solo instrument tonen. De 3 sonates en 3
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partita’s van Johann Sebastian Bach worden ook wel gezien als “de Bijbel”
van het vioolrepertoire en zijn daarmee uitermate geschikt om de viool als solo
instrument te tonen. De 6 sonates van de Belgische violist Eugéne Ysaÿe zijn
dan weer een hommage aan Bach en hierdoor een interessante aanvulling.
Voor dit programma zijn twee sonates uitgekozen van elke componist. De
stukken maken vele, zeer verschillende, muzikale wendingen en slepen je
mee in een reis van gevoelens.”
In verband met de corona voorzorgsmaatregelen is reserveren voor dit concert
vereist. Dat kan door een e-mail te sturen naar: gertrudis.cultuur@okkn.nl
onder vermelding van naam, aantal gasten binnen hetzelfde huishouden en
telefoonnummer. De organisatie stuurt dan, afhankelijk van de
coronamaatregelen, een bevestigingsmail als het mogelijk blijkt om in de kerk
aanwezig te zijn. Ook zal dit concert online te beluisteren zijn op het YouTube
kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.
Tentoonstelling Maria Magdalena
Op 25 juni zal in het Catharijneconvent een nieuwe tentoonstelling
starten waarbij de vele gezichten van Maria Magdalena naar
voren zullen komen. Kortom: Een vrouw van uitersten
Maak kennis met de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele
gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt
geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een
baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd
met Jezus? Ga mee op ontdekkingstocht langs historische bronnen,
indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire
cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming
door de eeuwen heen.
Waar: Museum Catharijneconvent; Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
(Informatie verkregen van de website catharijnconvent.nl)
Agenda
iedere zondag om 10.00 uur viering (aanmelden verplicht)
juli
zo

4

10.00
14.30
16.00

augustus
29
zo
september
wo
1
10.00
do
9
vr
10 19.30
wo
16
za
18

Kerkgebouw Viering met kinderen, na afloop picknick (zie blz. 6)
Parochietuin Eindfeest jongeren (zie blz. 7)
Vioolconcert (zie blz. 16)
Utrecht
Kopijsluiting Joris op ‘t Zand
Joriszaal
Stroe
Bergkerk
Deventer
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Joris op ’t Zand komt uit
Leringweekend t/m zo 12 september (zie blz. 14)
Symposium (zie blz. 15)
Bisschopswijding (zie blz. 14)
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Parkeren in autoluwe binnenstad Amersfoort - herhaling
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
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