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Nauwere samenwerking Zandraad en
Pastoraatsgroep
De Pastoraatsgroep en
de Zandraad hebben het
besluit genomen om
nauwer te gaan
samenwerken en te
onderzoeken hoe dit
vorm te geven. De
aanleiding is dat er dit
jaar al veel zaken zijn
geweest die vragen om
gezamenlijke
besluitvorming, zoals
ontwikkelingen binnen
OLVvA (sluiten Kruiskerk
en nieuw eucharistisch
centrum), maatregelen
rondom Corona en
nieuwe initiatieven naar
aanleiding daarvan,
waaronder streaming en
andere manieren om
met elkaar in contact te
blijven.
We zijn ook aan het
nadenken over hoe kerk
te zijn in de komende
tijd, binnen onze
geloofsgemeenschap en

in groter verband. Het
afscheid van Sytze
vanwege zijn pensioen
en het toetreden van
twee nieuwe leden van
de Pastoraatsgroep zijn
een goed moment om
hier verder handen en
voeten aan te geven.
In de praktijk volledig
samengaan is een
serieuze optie, al blijven
we binnen OLVvA
formeel wel twee
verschillende gremia. We
zoeken naar een manier
die praktisch en haalbaar
is. Ook willen we een
structuur die meer dan
tot nu toe in open
verbinding staat met de
rest van de
geloofsgemeenschap.
Bij het nadenken over de
toekomst willen we graag
alle werkgroepen, maar
ook de afzonderlijke

leden van onze
geloofsgemeenschap,
nadrukkelijk betrekken.
We komen hier zodra we
daar iets verder mee zijn
hoe dat te doen op
terug.
De huidige
Pastoraatsgroep bestaat
uit Marja Hogendoorn,
Ria Sweers, Robert
Klumpenaar, Francien
Woets en Wim Janssen,
met Josephine van
Pampus als
vertegenwoordiger van
het pastoraal team. De
Zandraad bestaat uit Jos
Smeels, Marius Boersen
en Robert Breed, met
Renée Hoes als
vertegenwoordiger van
het parochiebestuur. Als
u ideeën heeft kunt u bij
één van ons terecht.
Namens de Zandraad,
Robert Breed

Maximaal 30 kerkgangers in de dienst
De regering heeft vorige
week in het licht van het
sterk oplopend aantal
coronagevallen besloten
dat nog maar 30 mensen
een kerkdienst mogen
bijwonen. We hebben tot
nader order besloten om

deze aanwijzing te
volgen. Inmiddels is dit
maximale aantal mensen
in het
reserveringssysteem
aangepast.
Alvast bedankt.
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Judit
evenals het lot van de stad.”

Allerzielen
SFX

Judit is haar naam. Haar
verhaal staat ook in de
bijbel. Zij heeft het volk
gediend en het de vrijheid
teruggegeven. Maar voor ze
tot actie overgaat, trekt ze
zich terug in haar boudoir en
de bijbel bespaart ons niet
wat zij dan doet.

Zij was sterk en mooi.
Zij kon het verlies van haar
volk, de ballingschap en de
vernederingen niet aanzien.
Zij trad naar voren en sprak
haar volk toe:
“Daarom broeders laten wij
onze volksgenoten tonen wat
wij waard zijn. Want hun
leven hangt af van ons,
Op maandagavond 2
november is er de viering
van Allerzielen. Deze viering
is in verband met de coronamaatregelen alleen
toegankelijk voor
genodigden. Als u wilt, kunt
u wel namen van dierbare
overledenen doorgeven aan
het secretariaat. Deze zullen
dan tijdens de viering
genoemd worden.

Allerzielen
elders
Op Rusthof en de
begraafplaats aan de
Utrechtseweg zullen op 2
november geen
Allerzielenvieringen zijn in
verband met de
coronamaatregelen.

Frans en
Hildehof

De open tuin van die gepland
stond op 7 november kan
helaas niet doorgaan.
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“Daarna baadde ze zich en
wreef zich in met kostbare
mirre. Ze maakte haar bed
op, deed een hoofdband om
en trok haar mooie kleren
aan. Verder deed zij
sandalen aan en tooide zich
met enkelringen,
armbanden, ringen,
oorhangers en andere
sieraden. Ze maakte zich zo
mooi op dat ze verleidelijk
was voor iedere man. Ze
nam een veldfles wijn mee
en een kruik olijfolie.
Gedroogde vruchten en fijn
brood…”
Het is fijn om het verhaal
van Judit te lezen, vooral
omdat vrouwen nooit

opgeven. Zij gaan door waar
anderen het laten liggen.
Vooral als het gaat om
vrijheid. Lees dan ook eens
het boek Ester. Dat boek
hoort wel tot de canon van
de bijbel. Maar het boek
Judit boeit evenzeer.
De vrouwen in Wit-Rusland,
de moedige vrouwen in
Bangladesh, de Rohingya, de
vrouwen in India en in veel
Afrikaanse landen. Zij komen
op voor hun rechten en
vooral voor vrijheid. Zij
willen zich ontdoen van alle
autoritaire leiders: mannen
die vrouwen zien als hun
slaven.
De kerk, vooral de katholieke
kerk van Rome, kleurt de
laatste jaren een beetje bij.
Maar het blijft een mannenbolwerk. Daar mag best eens
de bezem door. Dan wordt
het weer schoon en komen
vrouwen naar voren, die ons
mogelijk meer brengen dan
de al te stoffige mannen.
HAKA

Digitale Adventsretraite 2020
"Zie, ik kom spoedig"

Wanneer: start 22 november
2020
inschrijven:
www.ignatiaansbidden.org
Nadere informatie: Christine
Behain,
christine.behain@casema.nl
tel 06 13 18 29 14 - Huib
Klamer,
hkklamer@casema.nl tel 033
4619433/06 52454971
Ook dit jaar bieden Jezuïeten
een digitale Adventsretraite
aan, die start op de zondag
vóór Advent (22 november) .
Inschrijven kan via
www.ignatiaansbidden.org.
Deelnemers krijgen
vervolgens dagelijks om

18.00u een e-mail met korte
teksten en tips voor de
komende dag, om mee te
mediteren en na te denken
wat je helpt in je leven en
wat niet. Je kunt deze
retraite natuurlijk alleen
thuis volgen, maar je kunt
ook meedoen aan een
uitwisselingsgroepje, dat een
maal per week samenkomt.
Door met respect te luisteren
naar anderen verandert
soms ook het licht op je
eigen weg. De
bijeenkomsten van onze
uitwisselingsgroep
(maximaal 8 deelnemers)
vindt plaats op
woensdagmorgen 2/9/16/23
december van 10.00-11.30
uur.
De uitwisselingsbijeenkomsten worden

begeleid door Christine
Behain, parochiaan OLvA, en
lid van de Ignatiaanse
lekenbeweging Geestelijk
Christelijk Leven die nadenkt
over hoe geloof in het
dagelijks leven te
praktiseren. Christine was
tot voor kort werkzaam bij
ATD Vierde Wereld( een
beweging tegen armoede) en
is psychosynthese-therapeut.

De tuin van ‘t Zand
Op 't Zand hebben we een
mooi grote tuin-met-vijver.
Alles groeit en bloeit daar,
ook onkruid, afgevallen
bladeren, mos in het gras
enz. Gelukkig zijn er
vrijwilligers met groene
handen en een groen hart,
die elke maandagmorgen
weer aan het werk gaan om
de tuin te onderhouden. Zo
zijn ze nu bezig met het
vervangen van de buxushaag
rond de vijver door nieuwe

taxusplanten: de haag had
erg geleden onder de
buxusmot en zag er niet uit
(zie foto). Het eerste stukje
nieuwe taxus staat en ziet er
heel mooi uit!
Op de foto staan Henk de
Boer, Marjo Scheijmans en
Ton Boersen. Melina Bohne
nam de foto. Nieuwe
tuinvrijwilligers voor de
maandagochtend zijn
overigens erg welkom!
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Wordt het ook “zijn kindje”?
vinden. Het is ontzettend
veelzijdig. Je moet heel veel
zaken regelen, met mensen
om kunnen gaan, kunnen
improviseren ook. En niet te
vergeten op het juiste
moment kunnen delegeren.
Hoe, wanneer en waar bestel
je kaarsen? De
schrobmachine doet het niet
meer, de geluidsinstallatie
heeft kuren, de videogroep
komt ineens een
verlengsnoer tekort, er zijn
lichten kapot, de klokken
mogen maar vijf minuten
luiden et cetera.
Hoe lang ben je met een
zondagsdienst in de weer?
Ik ga meestal op zaterdag al
zorgen dat alles goed staat
en begin op zondag om 09.00
uur. Als de mensen niet te
lang blijven “hangen” ben ik
rond 13.00 uur klaar.

“Nieuw” is het gezicht van Ab
Olthof (70) niet meer in onze
kerk aan ’t Zand. Hij trouwde
er al in 1973. “Dat was nog
een heel gedoe”, herinnert Ab
zich. “Het was op 2
november en Pastoor van
Leer was het er niet zo mee
eens. Uiteindelijk liet hij zich
toch overhalen (mede dankzij
kapelaan Vlemmincks). De
eerste autoloze zondag was
twee dagen later en die
datum weet ik dus ook nog”.
Wel “nieuw” is dat Ab
tegenwoordig een van leden
van het kostersteam is. Hij
begon als technisch tekenaar
bij Nettenbouw
(tegenwoordig Dynnic), en
heeft daar zijn werkzame
leven beëindigd als
vestigingsmanager van een
bedrijf dat binnen- en
buiteninstallaties, zoals
verkeersregelinstallaties en
openbare verlichting
ontwierp.
Ab ging in 2013 met
pensioen. Zijn vrouw, Marga
was een jaar eerder
begonnen als gastvrouw op
de pastorie en (Ab houdt niet

van stilzitten) ging soms met
Marga mee. “Als je dat doet,
kom je zeker Henk de Boer
tegen” zegt Ab. “Is kosteren
niet wat voor jou?”, vroeg
Henk op zeker moment. “Dat
lijkt me niks” was Abs eerste
reactie. Maar Henk is van de
lange adem - een volgende
reactie van Ab was “Ik zal er
eens over nadenken”. Een
poosje later gaf Henk een
sleutelbos mee aan Marga
met de boodschap: “Die heeft
je man nodig als hij koster
is”.
Wie kan zo’n “subtiel”
gebrachte hint uiteindelijk
weerstaan? Ab niet, zo blijkt
sinds enige tijd. “Zo’n
manusje-van-alles als Henk
word ik nooit”, verzucht Ab.
“Hij kan en weet alles wat er
speelt in en rond de kerk en
is erg bevlogen. Het is echt
“zijn kindje”.
Wat is er leuk aan koster
zijn?
“Zoals al eerder gezegd, ik
houd er niet van achter de
geraniums plaats te nemen
en had niet gedacht dat ik de
werkzaamheden zo leuk zou

Nieuwe
pauselijke
encycliek
Fratelli tutti

Wanneer:
Zaterdag 14 november 2020
10.30-12.30 uur
Waar: via Zoom verbinding
Inleider: Fred van Iersel
Bijdrage: 5 €
informatie & opgave:
secretariaatscc@gmail.com

Corona
“Er zijn weliswaar minder
mensen aanwezig tijdens de
diensten, maar de
aanvullende maatregelen en
de livestream zorgen voor
voldoende probleempjes die
allemaal opgelost moeten
worden. Dan staat de
paaskaars weer verkeerd of
een stoel niet op anderhalve
meter.
Ik denk nu al aan het
commentaar als mensen
binnenkort ontdekken dat de
kerk in verband met de
ventilatie niet meer warm te
stoken is en dat je dus echt
een dikke jas aan moet
hebben als je bij de
kerkdienst aanwezig wilt zijn.
Ik vertrouw erop dat mensen
daar begrip voor zullen
hebben.
Een aandachtspuntje is
trouwens ook de verlichting
van de kerk. Ledverlichting is
echt een noodzaak om de
kosten enigszins binnen de
perken te houden” .
Wordt de kerk ook “jouw
kindje”?
Wie weet. Ik heb het in ieder
geval erg naar mijn zin met
leuke collega’s en op de
achtergrond trouwe steun en
toeverlaat Henk. Je bent dan
wel vrijwilliger, doet het
omdat je het leuk vindt, maar
het is geen vrijblijvende taak.

Op 3 oktober 2020 bracht
Paus Franciscus in Assisi zijn
nieuwe sociale encycliek uit,
Fratelli Tutti. Daarin daagt
hij ons uit om boven onszelf
uit te stijgen om een
universele liefde van
broederschap en zusterschap
te praktiseren. Deze kan, en
moet, de basis zijn voor een
meer open en inclusieve
samenleving, en een meer
sociale globalisering. Vanuit
dit perspectief benadert de
encycliek actuele uitdagingen
als: omgaan met migratie,
populisme, oorlogsconflicten.
Belangrijk is ook samen te
werken met andere religies.
Prof. dr. Fred van Iersel zal
ons door de encycliek
heenleiden en met ons het
gesprek aangaan over de
betekenis ervan.
Inleider Fred van Iersel is
hoogleraar geestelijke
verzorging bij de krijgsmacht
aan Tilburg University. Met
als nevenfuncties: professor
voor sociale encyclieken te
Gent (B.), voorzitter
Beraadgroep
Samenlevingsvragen Raad
van Kerken Nederland,
bestuurslid Centrum voor de
Sociale Leer van de Kerk
bisdom Haarlem-Amsterdam.
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Abraham Heschel:
God op zoek naar de mens
en duurt van 10:30 tot 12:30
uur.
Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaverius
behorend tot
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
't Zand 31
3811 GB Amersfoort
Telefoon: (033) 4721705
E-mail secretariaat:
secretariaatsfx@gmail.com
Website geloofsgemeenschap:
www.xaveriusamersfoort.nl
NL39 INGB 0000177507
tnv RK Parochie OLVA
Franciscus Xaverius
te Amersfoort
Website parochie OLVvA:
www.katholiekamersfoort.nl

Gastvrij en
spiritueel in stad
en regio

“Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander
ervaren.” Dat is het thema
van de lezing van Marcel
Poorthuis over “Abraham
Heschel – God op zoek naar
de mens” op zaterdag 28
november, georganiseerd
door het Spiritueel Cultureel
Centrum. De lezing is te volgen via de Zoom-verbinding

Abraham Heschel (1907 –
1972) was een groot kenner
van de Joodse mystiek én
maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de
burgerrechten beweging, trok
daarin nauw op met M.L.
King en sprak zich uit tegen
de Vietnamoorlog. Hij was
ook als Joods vertegenwoordiger actief aanwezig op
het Tweede Vaticaans Concil-

ie. In één van zijn belangrijkste werken “God in
search of Man” draait hij het
voor christenen gebruikelijke
‘zoeken naar God’ om naar
het Joodse ‘openstaan voor
de – naar de mens –
zoekende God’.
Inleider is Marcel Poorthuis,
hoogleraar interreligieuze
dialoog aan de Tilburg University. Bijdrage € 5,00. Info
en opgave:
secretariaatscc@gmail.com.

Straatpastoraat vraagt steun
Dakloos worden: het overkomt een groeiend aantal
mensen. Ineens ben je
aangewezen op hulp en
medemenselijkheid. Er zijn in
Amersfoort goede voorzieningen voor dag- en
nachtopvang, bestemd voor
de hele regio. Opgezet vanuit
de kerken biedt
Straatpastoraat Amersfoort
ook iets: een luisterend oor
en een hart onder de riem.
Daarvoor hebben we twee
straatpastores in dienst:
Bernadette van Dijk (24 uur
p.w.) en Cis de Hoop (8 uur
p.w.), bijgestaan door gekwalificeerde vrijwilligers Els
en Ingrid.

straatpastor ook kerkmensen
om de medemens te blijven
zien.

De straatpastores leggen
contact met mensen die hun
dagen op straat doorbrengen.
Mensen die niet makkelijk
mee kunnen komen met de
maatschappij, maar er net zo
goed deel van uitmaken. De
straatpastor ontmoet de
mens achter de problematiek
en luistert met aandacht,
waardoor die zijn verhaal
kwijt kan. En zo inspireert de

Wilt u dit mooie werk mee
ondersteunen? We zijn u
dankbaar voor uw gebed en
uw donatie. Maak een gift
over naar:
NL34 TRIO 0338 6719 19
t.n.v. Straatpastoraat Amersfoort. Dank! Ook via de app
GIVT kunt u doneren. Lees
op straatpastor.nl meer over
wat de straatpastores doen
en meemaken.
Het team van het
Straatpastoraat Amersfoort.

Zondagsvieringen
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!
Maandag 2 november
19.30 uur
Viering van Woord en Gebed
Lex van de Haterd
Sonja van den Brand
Projectkoor
Zondag 8 november
Viering van Woord en Gebed
Fred van Kan
Monique Derks
Projectkoor

Zondag 15 november
Viering van Woord en Gebed
Mirjam Verstraelen
Ruth van der Vliet
Projectkoor
Zondag 22 november
Viering van Woord en Gebed
Phil Jacobs
Adriaan van Es
Voorgangers
Projectkoor

Zondag 29 november
11.00 uur
*1e Zondag van de advent*
Eucharistieviering
Mauricio Meneses
Projectkoor
Zondag 6 december
*2e Zondag van de advent*
Viering van Woord en Gebed
Mirjam Verstraelen
Ruth van der Vliet

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op
22 november 2020. Kopij uiterlijk 15 november
2020.
De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets
te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.
Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap
voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap
St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.
De site van Vereniging Geloofsgemeenschap ‘t Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl

