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Het geeft hoop dat wij
om elkaar blijven geven,
steunen en helpen waar
dat kan en waar dat
binnen onze
mogelijkheden ligt. We
zien elkaar nu te weinig,
de vieringen in de kerk
zijn kort en we mogen
niet zingen. Vrede
wensen we elkaar toe op
gepaste afstand. Dat de
vieringen elke zondag
via het internet te volgen
zijn is ons tot troost,
maar we zouden toch
liever bij elkaar zijn. In
afwachting van betere
tijden is er een initiatief
ontplooid waarvan u
deelgenoot kunt zijn. En
waar we u ook bij nodig
hebben!
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Wat we doen: er is een
“Sint Franciscus Xaverius
-lijn” opgezet. Vanuit
uw kerk, onze
geloofsgemeenschap,
gaan wij mensen
telefonisch benaderen
die we al wat langer
missen. Misschien u wel.
Zo’n telefonisch contact
is natuurlijk fijn. Zeker
nu fysiek ontmoeten
lastig is. Af en toe een
gesprek met iemand die
u wellicht al kent: daar
krijgt u weer energie
van! Dat is nodig, want
door deze corona-tijd is
er meer eenzaamheid
dan ooit. En we willen
graag horen hoe u deze
moeilijke tijd ervaart.
Inmiddels is er al wat

ervaring opgedaan en
het resultaat is positief.
Via deze telefoonlijn
(kort de “SFX-lijn”
genoemd) kunt u
gewoon even een praatje
maken. Om het steeds
alleen-zijn te
doorbreken. Kort of
langer al naar gelang uw
behoefte daaraan. Dat is
toch prima. Het kan zijn
dat u, naast de
gezelligheid, behoefte
hebt aan meer diepgang
of u hebt een hulpvraag.
We hebben al enkele
mensen bereid gevonden
om een luisterend oor of
de helpende hand te
bieden. Maar we weten
ook, dat vragen om hulp
niet in onze aard zit; te
vaak stellen we het uit of
denken we dat het nog
wel gaat. Of dat iemand
anders meer aandacht of
hulp behoeft. Misschien
kent u wel iemand van
wie u weet dat hulp in de
vorm van bezoek of
telefonisch gesprek
welkom zou zijn. Dat
kunt u aan ons melden.
En als u dat wilt, kunt u
ook in daad meedoen als
gesprekspartner. Wie
weet hoe fijn dat is voor
beide partijen.
Wat wij niet doen: We
zijn geen
“telefooncirkel”. Die is u
misschien bekend en het
kan zijn dat u daaraan al
deelneemt in uw buurt of

met kennissen. Dan gaat
het erom dat u elke dag
wordt gebeld. U belt een
volgende en die
deelnemer ook weer.
Zijn er bijvoorbeeld elf
deelnemers, dan belt de
elfde weer de eerste: de
cirkel is dan rond. Zo
weet iedereen heel snel
of u weer bent
opgestaan en in goede
gezondheid verkeert. Het
is een “veiligheidslijn”.
Dat is dus niet het doel
van de “SFX-lijn”. Die is
bedoeld voor een
plezierig, langer contact
af en toe.
Nogmaals: kent u
iemand van wie u denkt:
‘die kan wel een steuntje
in de rug gebruiken’,
meld dat ons alstublieft.
Het kan zijn dat u zelf
behoefte heeft aan een
gesprekje, zeg dat dan.
Wilt u zelf
contactpersoon worden,
geef dat dan ook door.
We kunnen uw hulp goed
gebruiken.
Met een hartelijke groet,
blijf gezond.
Pastoraatsgroep Sint
Franciscus Xaverius,
Marja Hogendoorn
Wim Jansen
Robert Klumpenaar
Ria Sweers
Francien Woets
pastoraatsgroepsfx@
gmail.com

Klein begin
Een waterdruppel die
aanhoudt
holt een steen uit.
Een klein onooglijk licht
verdrijft het grootste
duister.

Een woord van liefde dat
aanhoudt,
verdrijft alle vijandschap.
Een kind dat bedelt om
brood en onderdak,
zal uiteindelijk het

voedsel worden,
dat allen sterkt die
durven te verwachten
dat het anders wordt in
Kerk en Wereld.
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Instrumenten
welkom voor
‘Kindje wiegen’

Op Eerste Kerstdag is er voor
de jongste kinderen in de
middag “Kindje Wiegen” in
de St. Franciscus
Xaveriuskerk. Een verhaal
met een blije afloop! Daarbij
mogen de kinderen
muziekinstrumentjes
gebruiken om de vrolijkheid
te vergroten.
Heeft u thuis nog
muziekinstrumentjes die u
wilt doneren? Dan kunt u ze
brengen naar Roos van
Dekemastraat 26, tel. 03348.05.672. Alvast hartelijk
dank!
Werkgroep ‘Kindje wiegen’

Terugblik EHC 8 november in de Heilig
Kruiskerk

Op zondag 8 november was
in de H. Kruiskerk de Eerste
Heilige Communie van Alice
Brand, Hugo Dijkslag en
Louise Moerman. Bij
binnenkomst werden de
kinderen muzikaal
verwelkomd door de cantors
van Mixed Generations. Het
was een intieme viering
waaraan de kinderen actief
deelnamen door teksten en
voorbeden te lezen.
Tijdens de overweging sprak
Pastor Mauricio met hen over
wijsheid en de gelijkenis van
de domme en de verstandige

meisjes. De uitdrukking die
hij deze keer gebruikte was:
een gewaarschuwd mens telt
voor twee. We weten niet
wanneer Jezus komt. Hij
nodigt ons uit om voorbereid
te zijn en zijn voorbeeld te
volgen. Jezus wil dat ook wij
aandacht hebben voor
anderen en naar elkaar
luisteren. Door dit te doen en
wijs om te gaan met de
aarde, ontvangen we
figuurlijk gezien opnieuw olie
om ons lampje brandende te
houden.
De kinderen hadden al vanaf
het voorjaar lessen gevolgd
in de Heilig Kruiskerk, de
Sint Franciscus Xaveriuskerk
en de Sint Ansfriduskerk. De
communicanten hebben
speelgoed gekocht voor de
Speelgoedbank en ook
klusjes gedaan om geld in te
zamelen. Samen met de
collecte van deze viering was

de totale opbrengst voor dit
spaarproject €165,85. Een
prachtig resultaat!
Na afloop van de viering
werden de communicanten
gefeliciteerd met het
ontvangen van hun tweede
sacrament. De kinderen
kregen namens ons allen een
olielampje met een
persoonlijke boodschap
cadeau. Dit kunnen zij laten
branden wanneer iemand
aan wie ze willen denken het
moeilijk heeft. Zo kunnen ze
ook zelf een lichtje blijven
voor anderen.

Nieuws uit de Zandraad
Toekomst SFX
De Zandraad heeft samen
met de Pastoraatsgroep het
onderwerp 'De toekomst van
de SFX' op de agenda staan.
Een delegatie van beide
groepen is hierover in
gesprek met de
Initiatiefgroep. 'In
Coronatijd'. Vier avonden
(30-11, 22-12, 14-1 en 112) zijn geprikt om een aantal
thema's in klein comité
verder uit te diepen.
Zandraad en Pastoraatsgroep
willen iedereen binnen de
geloofsgemeenschap hier
nadrukkelijk bij betrekken.
Hou de SFX-website in de
gaten voor verdere
informatie hierover.
Live streaming
Zoals bekend worden onze
zondagse diensten al weer
enkele maanden live

gestreamd en zijn deze via
de website Katholiek
Amersfoort te volgen. Tot nu
toe gebeuren de opnames
nog met eigen apparatuur
van de streaminggroep. De
Zandraad vindt dit voor de
verdere toekomst niet
wenselijk en heeft de wens
om hiervoor zelf nieuwe
apparatuur aan te schaffen.
Inmiddels is de
voorbereiding daarvoor ver
gevorderd, met toegezegde
bijdragen vanuit
verschillende hoeken. We
hebben er goede hoop op dat
dit binnenkort van start kan
gaan. Er zijn gelukkig uit
eigen gelederen opnieuw
mensen bereid gevonden om
dit op te pakken. De
opnameapparatuur kan ook
gebruikt worden voor
bredere inzet, zoals het SCC.
We houden u op de hoogte.

Autoluwe binnenstad
De gemeente Amersfoort
heeft laten weten de
maatregelen voor de
autoluwe binnenstad verder
voor te bereiden, zodat die
begin volgend jaar kunnen
worden ingevoerd. Medio
december horen we meer
over de app die wordt
ontwikkeld. Voor de
Zandraad blijft van belang
dat het allemaal praktisch
uitvoerbaar blijft en dat er
voldoende tijd is dit ook
intern voor te bereiden. Een
punt van aandacht zijn
behalve de gebruikers van
de kerk ook de huurders van
de garageboxen en
parkeerplaatsen. We zitten
op het vinkentouw en
houden u op de hoogte.

Belijdenis van verwachting
Ik verwacht een nieuwe
toekomst
waarin alle mensen
menselijk kunnen leven.
Ik verwacht dat steeds meer
mensen
niet langer zullen berusten in
onrecht en geweld.
Ik verwacht dat steeds meer
mensen
zullen vragen dat wij met
elkaar het leven delen.
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Ik verwacht dat veel verdriet
en pijn
die nog verborgen zijn aan
het licht zullen komen.
Ik verwacht dat mensen die
moesten zwijgen
hun mond zullen gaan
openen.

Ik verwacht dat steeds meer
mensen duidelijker
gaan zien waar macht het
nog voor het zeggen heeft.
Ik verwacht dat steeds meer
mensen waardering
krijgen voor mensen van
verschillende afkomst.
Ik verwacht dat we op weg
zijn naar een tijd
waarin vrouwen en mannen
elkaar opnieuw waarderen.
Ik verwacht dat er steeds
vaker een beroep zal
worden gedaan op openheid
en luisterbereidheid.
Ik verwacht dat het Licht van
God veel menselijker
en onverwachter onder ons

zal komen dan we voor
mogelijk houden.
Ik verwacht dat er
verrassende dingen zullen
gebeuren die ons een nieuw
Gezicht van de
Goddelijke Liefde zullen
tonen.
Ik verwacht dat veel mensen
zich hiervoor zullen
openstellen, omdat Liefde is
wat blijft en licht
geeft aan al wat nog duister
is.

Nieuwe leden in Pastoraatsgroep
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‘SFX-gemeenschap zit te springen om
nieuw elan’
Wie ook maar een beetje
meeleeft met de gang van
zaken in de
geloofsgemeenschap aan
’t Zand is het niet
ontgaan: de
Pastoraatsgroep – naast
de Zandraad het
“bestuurlijke orgaan” van
de SFX – telt sinds kort
twee nieuwe leden. Het
zijn Francien Woets en
Wim Jansen, die hun
sporen al hebben verdiend
in het kerkenwerk. Dat
blijkt wel uit hun
betrokkenheid bij allerlei
kerkse activiteiten. Hun
benoeming is aanleiding
Francien Woets en Wim Jansen
voor een nadere
kennismaking.
Hogendoorn – telt per
definitie mensen die goed
Francien (73, geboren in
thuis zijn in het “wel en wee”
Willemstad en opgegroeid in
van de geloofsgemeenschap.
de Noordoostpolder) was de
Wat de taak van de nieuwe
afgelopen negen jaar al
leden wordt binnen de
notulist van de PG en
Pastoraatsgroep (met de
“promoveert” nu, als het
aandachtsgebieden
ware. Ze is/was daarnaast
diaconaat, catechese, liturgie
actief als lid van de
en gemeenschapsopbouw)
koorgroep, de bloemengroep, staat overigens nog niet vast,
de bezoekgroep en de
ook al omdat er de komende
Vrienden van ’t Zand. Ze valt tijd intensiever wordt
ook in als gastvrouw en doet
samengewerkt met de
mee in de concertgroepen.
Zandraad (die de “stoffelijke”
Als lid van de werkgroep SFX belangen van de SFX
van Caritas is ze actief in
behartigt).
parochieverband. Francien –
opgeleid als lerares aan de
Uitdagingen
huishoudschool en later als
De coronacrisis stelt ook de
indicatiesteller werkzaam in
de zorg – is van protestantse Pastoraatsgroep voor nieuwe
uitdagingen. Francien en Wim
huize, maar voelt zich al
twintig jaar helemaal thuis in hopen hun steentje bij te
dragen aan het behoud van
Amersfoort en aan ’t Zand.
de gemeenschap, nu er van
Wim (74, geboren in Hoorn
de normale kerkgang
en opgegroeid in Den Haag)
voorlopig (?) geen of
heeft een verleden als
nauwelijks sprake kan zijn.
communicatieman (o.a. oud- De communicatie is daarom
persvoorlichter van de
van het grootste belang. Wim
politie). Hij was jarenlang
hoopt dat zijn ervaring met
tweede penningmeester van
schrijven van pas komt en
de parochie SFX, tot de fusie
Francien benadrukt het
met OLVvA. De opzet van de
belang van het onderling
Zandloper draagt nog altijd
contact. “Daar is ontzettend
de sporen van Wims
veel behoefte aan.” De
professionele bemoeienis met “streaming” van de vieringen
het blad. Ook Wim is lector
– met gemiddeld meer dan
200 bezoekers  speelt
geweest.
daarbij een heel belangrijke
Met het bovenstaande is
rol. Aandacht zal er zeker ook
duidelijk dat ze niet zomaar
moeten zijn voor nieuwe
uit de kerkbanken zijn
initiatieven, zoals de
geplukt. De Pastoraatsgroep
telefooncirkel (die nog van de
– die verder nog bestaat uit
grond moet komen), en er
Ria Sweers, Robert
zijn plannen voor een “SFXKlumpenaar en Marja

Vervolg boek
Rik Bronkhorst
Zo veel kerken, zo veel
geloven en zo veel
waarheden. De auteur
pretendeert ook niet de
waarheid in pacht te hebben,
maar zet de lezer aan het
denken over christen zijn. Hij
doet dat aan de hand van
korte verhalen over zeker
weten of geloven in zijn
levenslange zoektocht naar
God, zingeving en een
gemeenschap van mensen
om bij te horen.

lijn”, bedoeld voor mensen
die behoefte hebben aan een
goed inhoudelijk gesprek.
De SFX-geloofsgemeenschap
zit te springen om nieuw elan
in dit pastorale werk, vinden
ze. “Die coronacrisis is een
soort wals die over ons heen
rijdt… We moeten het vuurtje
weer opstoken!” Of dat
voldoende is om de
geloofsgemeenschap in stand
te houden moet dan nog
blijken. “De vraag is: moeten
we, ook als de crisis straks
voorbij is, op dezelfde voet
doorgaan als daarvóór?” Erg
hoopvol ziet de toekomst er
niet uit, beseffen ze. “We
missen jong volk, nieuwe
generaties. Bestaan we over
pakweg drie, vijf of tien jaar
nog wel? En die paar honderd
mensen die nu de vieringen
via de televisie volgen,
komen die straks allemaal
weer naar de kerk…?”
De langere termijn is bepaald
niet zonder zorgen. De
ervaring leert bijvoorbeeld
dat veel mensen afhaken als
de kerken definitief sluiten.
Volgens Wim is de kerk als
gebouw overigens niet het
allerbelangrijkste. “Voor je
geloof heb je aan een hoekje
van de kamer ook genoeg.”
Hij is naar eigen zeggen een
ras-optimist, “maar ook een
ras-realist. “Als je vandaagde-dag bij de kerk wilt horen
moet je je flink inspannen.
Francien: “Maar het moet ons
niet weerhouden om te doen
wat we nu kúnnen doen…”

Rik Bronkhorst, geboren in
Amersfoort (1950), maakte
in zijn jeugd op
zondagschool kennis met de
verhalen uit de bijbel en het
christelijk geloof. Daarna
bestond zijn leven uit een
ontdekkingstocht naar alle
zaken die het leven te bieden
heeft. Totdat hij voelde dat
hij “letterlijk werd
aangeraakt door Jezus van
Nazareth” en terugkeerde
naar het smalle pad, waarop
hij zijn geloof in Christus
weer heeft opgepakt.
Rik Bronkhorst is bekend als
auteur en kunstenaar. Eerder
verscheen van hem het boek
“De buurt was veilig”, over
zijn jeugd in de Amersfoortse
Bloemenbuurt. Verder was
en is hij bekend als
programmacoördinator bij
het oecumenisch
radioprogramma Kerken in
Keistad, secretaris van de
plaatselijke Raad van
Kerken, columnist en
verslaggever van de Raad
van kerken Nederland.
Het boek is op 17 november
gepresenteerd. “Tussen
geloven en zeker weten, de
terugkeer op het smalle
pad”, telt 312 pagina’s en is
voor € 21,50 verkrijgbaar bij
de boekhandel.

Nieuw boek van Rik Bronkhorst

‘Tussen geloven en zeker weten’: baken in de tijd
Deze week verscheen van
de hand van Rik
Bronkhorst, een van onze
SFX-medeparochianen,
een nieuw boek over
christen zijn: “Tussen
geloven en zeker weten,
de terugkeer op het

smalle pad”. Het boek
gaat over christen zijn in
een hectische tijd, als een
moreel kompas voor
christenen en nietchristenen. Het is een
baken in de tijd.

Hoe gedraag je jezelf als
volgeling van Christus de
zoon van God? Wat is Zijn
leer en is die leer dan op
meerdere manieren uit te
leggen?
(vervolg rechtsboven)
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‘Zie, ik kom spoedig’
Uitwisselingsgroep Digitale
Adventsretraite 2020
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

deren verandert soms ook
het licht op je eigen weg.

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 vervol
gens dagelijks om 18:00 uur
een e-mail met korte teksten
en tips voor de komende
dag, om mee te mediteren
en na te denken over wat je
helpt in je leven en wat niet.
Je kunt deze retraite natu
urlijk alleen thuis volgen,
maar je kunt ook meedoen
aan een uitwisselingsgroepje,
dat eenmaal per week
samenkomt. Door met re
spect te luisteren naar an

De eerste bijeenkomst van
onze uitwisselingsgroep
(maximaal 8 deelnemers)
vindt plaats op woensdag
morgen 2 december vanaf
10:00 uur. De uitwisselings
bijeenkomsten worden be
geleid door Christine Behain,
parochiaan OLvA en lid van
de Ignatiaanse le
kenbeweging Geestelijk
Christelijk Leven, die nadenkt
over hoe geloof in het dage
lijks leven te praktiseren.
Christine was tot voor kort
werkzaam bij ATD Vierde
Wereld (een beweging tegen
armoede) en is psychosyn
these-therapeut.
Data: woensdagmorgens 2,
9, 16 en 23 december,
telkens van 10:00 tot 11:30
uur (het is niet verplicht alle

bijeenkomsten te volgen).
Plaats: pastorie St. Francis
cus Xaveriuskerk, ’t Zand 31.
Er wordt gezorgd voor veilige
afstand. Overwogen wordt
om, als daarvoor voldoende
belangstelling bestaat,
daarnaast ook een digitale
zoomgroep te vormen.
Nadere informatie/opgave:
● Christine Behain, 0613.18.29. 14; chris
tine.behain@casema.nl.
● Huib Klamer, lid program
maraad, 033-46.19.433/0652.45.49.71, hkklam
er@casema.nl.

Je gelooft het of niet…
Er komt een
Niemand zal
staan.
Niemand zal
Niemand zal
zamen.

nieuwe tijd.
nog in de kou
nog hongeren.
nog vereen-

Er komt een nieuwe tijd.
Voor iedereen zal er een
mantel zijn.

Voor iedereen zal er genoeg
zijn.
Voor iedereen zal er vriend
schap zijn.
Er komt een nieuwe tijd.
Voor ieder is er een mantel
om de schouder.
Een mantel vol vrolijke en
blijde kleuren.

Een lichtende mantel vol le
vensmoed.
Er komt een nieuwe koning.
Wachtend bereiden wij ons
voor.
Wegen worden recht.
Heuvels worden geslecht.
In de woestijn bloeit reeds de
lelie.

Zondagsvieringen
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!
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
Josephine van Pampus
Projectkoor
Zondag 13 december
*3e Zondag van de advent*
Viering van Woord en Gebed
Sonja van den Brand

Fred van Kan
Projectkoor
Zondag 20 december
11.00 uur*4e Zondag van
de advent*
Eucharistieviering
Joachim Skiba
Projectkoor

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op
13 december 2020. Kopij uiterlijk 6 december
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

