5 Jaar AanbiddingAmsterdam - Starten vol liefde in De Liefde
Woensdag 17 februari 2016 was het exact vijf jaar geleden dat we
hier in Amsterdam met het Aanbiddingsinitiatief mochten starten.
Allereerst in de Kerk ‘de Liefde’ aan de Da Costakade en nu –
sinds 3 januari 2013 - in de Kapel naast de Onze-Lieve-Vrouwe
Kerk aan de Keizersgracht.
Meer over het ontstaan van de wekelijkse Aanbidding van onze
Initiatiefgroep kunt u lezen op de websites:
•

www.AanbiddingAmsterdam.nl

•

www.HeiligeStede.nl / www.HeiligeStede.nl

We willen graag iedereen die op één of andere wijze de afgelopen vijf jaren een bijdrage heeft geleverd
aan het Aanbidden van Onze Lieve Heer in het Allerheiligste Sacrament, of het mogelijk maken hiervan,
heel hartelijk bedanken en heel veel zegen toewensen.
Laten we in deze roerige tijden ons blijven verenigen in de Aanbidding van de Heer, in gebed en in
vertrouwen op het AllerHeiligste Hart van Jezus en het Onbevlekte Hart van Maria.
Een kleine attentie als dank
Uiteraard willen we ons eerste lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Of u nu een Aanbidder of
Aanbidster bent van het eerste uur of van een later tijdstip, of u nu één Heilig Uur bij Onze Lieve Heer
doorbrengt of vele (nachtelijke) uren, graag willen we alle Aanbidders bedanken met een attentie.
Eugenie, één van de coördinatoren, heeft onlangs Rome bezocht en is daar door de Heilige Deur
gegaan. Speciaal uit Rome heeft zij voor alle Aanbidders een kleine attentie meegebracht, in het teken
van het Jaar van Barmhartigheid. Bovendien, en dat maakt het toch wel bijzonder, de attentie is
voorzien van een Pauselijke Zegen!
Speciaal woord van dank
Allereerst een woord van dank aan pastoor Igno Osterhaus en pater Jacques Hetsen, die ons met een
warm onthaal 3 jaar lang gastvrijheid hebben geboden.
Ook een hartelijk woord van dank aan rector Rafael d’Ojeda, die vanaf het prille begin ons initiatief heeft
gesteund, en alle priesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk die wekelijks de uitstelling en de Aanbidding
mogelijk maken. En niet te vergeten de betrokkenheid van Mgr. G.M.J. van Burgsteden, die ons altijd
met goede raad bijstaat.
Uiteraard willen we ook graag Stichting De Oude Gracht bedanken, de officiële beheerder van het
Ontmoetings-centrum en de Kapel. Het bestuur hiervan heeft ons destijds toestemming verleend om
de Aanbidding in de Kapel voort te zetten.

Zeker ook een woord van dank aan rector N. Beemster, rector van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood en tevens voorzitter van onze stichting, Stichting De Heilige Stede. Hij heeft met zijn
grote inzet een vruchtbare bijdrage geleverd aan de bekendmaking van ons eerste initiatief en hopelijk
ook onze toekomstige initiatieven.
Alle Aanbidders krijgen overigens nog de hartelijke groeten van rector Beemster. Hij wenst u een goed,
gezond en gezegend en bovenal genadevol 2016 toe! Ook wij sluiten ons hierbij nogmaals graag aan.
Maar onze allergrootste dank gaat natuurlijk toch naar GOD zelf toe. Aan Hem alleen de glorie, alles
wordt tenslotte door Hem aan ons gegeven.
Gezegende groet,
Gerda, Eugenie, Cunera* en Christel.
*Cunera Huibers is de secretaris van Stichting de Heilige Stede.

