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Korte update Beleidsgroep SFX 
Sweers), SCC (Huib 
Klamer), Voorgangers 
(Adriaan van Es, Phil 
Jacobs) en Zandraad (Jos 
Smeels). Een eerste 
"aftrap" vergadering 
hebben we gehad. Vanaf 
het nieuwe jaar zullen we 
u regelmatig op de 
hoogte brengen en 

Inmiddels is er een 
Beleidsgroep gevormd 
met mensen vanuit 
verschillende groepen 
van onze 
geloofsgemeenschap: 
Initiatiefgroep (Bart 
Verreijt, Cor Arends), 
Pastoraatsgroep (Marja 
Hogendoorn, Ria 

houden. Uiteraard heeft 
u dan volop de 
gelegenheid met 
ideeën te komen, te 
reageren, kritiek te 
uiten, vragen te stellen. 
Voor nu, blijf gezond. 
Hartelijke groet, 
Beleidsgroep SFX. 

Zo’n beetje vrede 
ontsteekt vandaag op de adventskrans 

de vierde kaars. 

Al is er in die kring van licht 

wel plaats voor tien of twaalf, 

we houden het op vier. 

Zo is het afgesproken. 

Morgen doen we ’t huis 

en dan de boodschappen 

- als we maar niets vergeten 

je sjouwt wat af in deze dagen. 

Als ’t werken is gedaan 

en alles klaar is voor ’t feest 

mogen de lichtjes aan 

en gaan de deuren dicht. 
 
Zo’n beetje vrede 

Ik wens u toe dat u in deze tijd, 

ondanks alle beperkingen  

toch een beetje vrede in uzelf mag 

ervaren. 

De kerstboomkoopman had ze 

gisteren in alle maten: 

grote bomen voor de grote huizen, 

kleine bomen voor de kleine huizen 

en dit jaar ook losse taken 

voor de krappe kamertjes  

en de smalle beurzen. 
 
De koster in de kerk 

Wegens vakantie gesloten 
gevallen kunt bellen met 
telefoonnummer 06 – 57 
54 12 22.         U wordt 
dan doorverwezen naar 
de 
bereikbaarheidsdienst. 

Vanaf maandag 4 januari 
zijn we weer op volle 
sterkte en bent u - zoals 

Tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar is de pastorie 
van de St. Franciscus 
Xaveriuskerk gesloten 
van woensdag 23 
december 2020 tot en 
met zondag 3 januari 
2021. 

In zeer dringende 

gewoonlijk - weer elke 
werkdag (m.u.v. 
woensdag) van harte 
welkom  van 9.00-12.00 
uur op ’t Zand 31 en via 
tel. (033) 472 17 05. 
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DE ZANDLOPER Kerstmis 
Voor veel mensen zal 
Kerstmis 2020 anders zijn. 
Corona maakt het feest 
kapot. Alles wat zo  mooi 
leek, gaat verloren onder al 
te veel regeltjes. 
Corona  is  een grote dief en 
een brenger van slechte 
tijden. Corona  sluit mij af 
van  vrienden en kennissen, 
van familie en nog veel meer 
mensen. 

Het is iedere zondag dat ik 
de vieringen volg op de tv. 
De Duitse tv brengt mij terug 

naar de stilte. Met hun 
vieringen brengen zij rust en 
stilte. Zij  geven mij het 
gevoel dat God ons niet in de 
steek laat. En dan kom ik bij 
de zin en betekenis van 
Kerstmis.  God is mens 
geworden in Jesus van 
Nazareth. Hij is onder ons 
komen  wonen. Ik  citeer 
maar Paulus aan de 
Hebreeën: “In hem schittert 
Gods glorie, hij is zijn 
evenbeeld…. Ik zal een vader 
voor hem zijn en hij voor mij 

een zoon…” 

Het grootse van het 
kerstfeest is niet dat wij een 
gezellige tijd hebben, dat wij 
naar de kerk kunnen, maar 
dat wij de geboorte van 
Jesus vieren. God laat zich 
zien aan ons mensen. Nog 
nooit in de geschiedenis 
gebeurd: GOD IS MENS 
GEWORDEN. 

Fijne kerstdagen 

HAKA 

Nieuwe voorganger Ruth van der Vliet:  
“Het gaat mij om de verbinding” 
Ruth van der Vliet is kort 
geleden begonnen als 
voorganger in onze kerk. 
Reden voor de Zandloper 
voor een bezoekje om haar 
iets beter te leren kennen: 

Studie 
Na mijn middelbare 
schoolperiode was mijn 
eerste keus de Sociale 
Academie. Dat lukte niet 
langer dan drie maanden, 
het voelde niet veilig genoeg 
en achteraf kun je zeggen 
dat ik op dat moment nog 
wat te jong was. Een exacte 
studie was dat wel en ik heb 
een hbo-opleiding 
onderzoeksanalist afgerond 
en een periode aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam in 
die discipline gewerkt. Dat 
was toch ook niet helemaal 
wat ik wilde. Toen na mijn 
twee dochters onze 
tweelingzoons werden 
geboren heb ik er bewust 
voor gekozen om thuis te 
blijven en het buitenshuis 
werken even op een laag 
pitje te zetten. 
Toen de jongens naar school 
gingen was ik weer aan de 
beurt en ben gaan zoeken 
naar een opleiding die goed 
bij me zou passen. Ik ben 
toen allerlei mensen gaan 
interviewen die op het eerste 
gezicht een leuke baan 
hadden en uiteindelijk 
uitgekomen bij de Academie 
voor coaching en counseling. 
Daar moest ik natuurlijk ook 
zelf “het diepe in”, maar 
daar was ik inmiddels meer 
aan toe dan in de sociale 
academietijd. 
Twaalf jaar geleden ben ik 
begonnen met mijn eigen 
praktijk en het bevalt me 
uitstekend om mensen te 
begeleiden die het even 
moeilijk vinden om alle 
vragen in hun leven alleen 
zelf te beantwoorden. Het is 
ook prettig om te zien hoe 
mensen in relatief korte tijd 
de draad weer op kunnen 
pakken en het is inspirerend 
om te merken dat je 
resultaten ziet van je werk. 
Ik ben begonnen in dat leuke 
smalste huisje op ’t Havik, 

maar toen degene met wie ik 
het pand huurde vertrok, 
ben ik gewoon vanuit huis 
gaan werken. 

Geloof 
Ik ben “behoudend” 
opgegroeid in het geloof met 
de “oordelende” God en de 
preken van drie kwartier 
waarin je 40 minuten hoorde 
van allerlei zaken die niet 
goed gingen en de laatste 
vijf mocht knielen voor de 
genade van God. Ik werd er 
niet door gepakt, had moeite 
met bidden, maar vooral met 
het vele “moeten”. Ik ervoer 
de theorie en dogma's als 
een gevangenis, maar 
verlangde naar de Eeuwige 
en het mystieke'. 

We waren nog jong toen we 
destijds kozen voor de Sint 
Joriskerk, het paste ergens 
in de lijn waar we in 
opgegroeid waren en ik had 
een zwak voor het gebouw. 
Ik hoor soms van mensen 
van daar die het zo jammer 
vinden dat we weg zijn 
gegaan. Ik kijk met veel 
plezier terug op de debatten 
met binnenstadsbewoners 
die we daar indertijd hebben 
opgezet. De 
Muurhuizenbewoners 
kwamen op die manier de 
kerk in en in contact met 
elkaar. De borrel na afloop 
was haast even belangrijk 
als de debatten zelf over 
actuele onderwerpen. 
“Verbinden” is echt mijn 
ding. 

Voorganger 
Ik merkte het toen ik als 
tweede voorganger voor het 

eerst op het altaar stond van 
de Xaverius en ook 
afgelopen zaterdag toen ik 
voorging in de kapel van de 
zusters van Sint Joseph hoe 
belangrijk het is om mensen 
aan te kijken en verbinding 
te maken met de 
gemeenschap. De verbinding 
met God volgt dan bijna 
vanzelf. 

Het klinkt misschien wat 
vreemd, maar vroeger als 
kind maakte ik ’s avonds in 
bed soms zelf preekjes en 
raakte daar ontroerd van. In 
het behoudend 
mannenbolwerk van mijn 
jeugd kwam het overigens 
als vrouw niet in je op om 
voor te gaan. 
Ik heb in mijn puberteit heel 
veel gestotterd Het was zelfs 
zo erg, dat mijn leraar 
Nederlands me bij wijze van 
uitzondering aanbood maar 
een verslag te schrijven in 
plaats van de spreekbeurt 
die ieder ander moest 
houden. Dat gaat mij niet 
overkomen, dacht ik en 
omdat ik voor de orgelstudie 
een sleutel van de kerk had, 
ben ik toen in de kerk gaan 
oefenen, in die hele grote 
ruimte. De spreekbeurt ging 
uiteindelijk heel soepel: wat 
was dat klaslokaal klein! De 
docent begreep er niets van 
dat het zo goed ging. 

Inspiratie en hobby’s 
Ik houd erg van lezen en 
wandelen met de hond, help 
mee in de Frans- en Hildehof 
en ben geïnteresseerd in 
“ambachtelijke dingen”, 
maar mijn grootste 
inspiratieplek is het 
moesbos,  een stuk land van 
zo’n 300 m2 aan de 
Arnhemseweg-Zuid. Het is 
een moestuin en 
voedselbosje, met groenten, 
ook meerjarige en 'vergeten' 
groenten en veel kruiden. 
Vanaf het voorjaar is er elke 
woensdagmiddag open tuin 
en ik geef er ook 
workshops..  

Hartelijk dank Ruth voor dit 
inkijkje in jouw leven. 

De wereldwijde beweging 
Amnesty International voert 
in meer dan 150 landen actie 
voor gerechtigheid, vrijheid, 
menselijke waardigheid en 
gelijkheid. Het werk van 
Amnesty beschermt en 
versterkt mensen – van het 
afschaffen van de doodstraf 
tot het opkomen voor de 
vrijheid van meningsuiting, 
en van het beschermen van 
de rechten van migranten en 
vluchtelingen tot het strijden 
tegen politiek geweld en 
vervolging. 
De jaarlijkse actie ‘Write for 
Rights’ gaat vanwege 
corona digitaal. Je kan op die 
manier toch weer meedoen 
om te protesteren tegen het 
onrecht dat mensen wordt 
aangedaan. Via de website 
onderteken je heel 
eenvoudig een protestbrief. 
Op de link https://
www.amnesty.nl vind je alle 
informatie. Doe het! Jij 
maakt voor een ander het 
verschil. Voor jou is het nog 
geen kwartiertje werk, voor 
een gevangene verander je 
zijn of haar hele leven. 

En natuurlijk kan je Amnesty 
financieel ondersteunen en 
via de webshop producten en 
kerstkaarten kopen. https://
webshop.amnesty.nl/ 

De Amersfoortse werkgroep 
van Amnesty International 
organiseert op donderdag 10 
december een online 
bijeenkomst met bijdragen 
van Jeroen Stomphorst, 
stadsdichter Jacques de 
Waart en wethouder 
Kraanen. Via een 
zoommeeting kan je het zelf 
meemaken. 

Voor aanmelden en voor 
plaatselijke schrijfacties van 
de Amersfoortse Amnesty 
groep kan je kijken 
op https://
amersfoort.amnesty.nl 

Er gebeurt misschien méér 
dan je weet! 

Amnesty  
International 
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Thomas van der Vliet, Sam 
en Jonne Volman ontvingen 
het vormsel van Mauricio 
Meneses, met speciale 
toestemming van de 
bisschop. 

Sam vertelt het volgende 
over zichzelf en zijn wens 
zich te laten vormen: 
Ik ben 19 jaar en zit 
momenteel in het tweede 
jaar van de studie 
Rechtsgeleerdheid aan de 
Universiteit Utrecht. In mijn 
vrije tijd voetbal ik graag. Dit 
doe ik in het 1e team van 
KVVA. Ook vind ik het 
belangrijk om veel tijd met 
mijn vrienden door te 
brengen. Mijn hele leven ben 
ik al betrokken bij de Sint 
Franciscus Xaveriuskerk. Ik 
ben daar op mijn tweede 
door Niels Morpey gedoopt, 
samen met mijn zus Julia en 
mijn broertje Jonne ( die een 
doopjurk droeg waar mijn 
moeder en haar zusjes en 
broer ook ooit in gedoopt 
zijn, en die destijds gemaakt 
werd van de trouwjurk van 
mijn oma). Op mijn 8e heb ik 
de communie gedaan, ik ging 
naar de KWD en later naar de 
JWD.  
Op deze jonge leeftijd 
stimuleerde onze moeder 
Sandra Mullenders ons om 
mee naar de kerk te gaan. Zij 
is lange tijd actief geweest in 
de werkgroep jeugd. Nog 
steeds stimuleert ze ons in 
het geloof, door thuis bij het 
avondeten samen te bidden, 
even stil te staan en 
dankbaar te zijn. Ook hebben 
we het vaak over het leven 
en het geloof, en hoe we met 
mensen en de wereld om 
willen gaan. 
Ik vond het mooi en gepast 
om mij te laten vormen, om 
zo deel te nemen aan nog 
een van de sacramenten. 
Wat ik precies geloof vind ik 
zelf nog wel moeilijk te 
verwoorden, maar ik voel het 
geloof als een soort kracht. 
Een soort van kracht die niet 
heel goed uit te leggen is, 
maar die mij te allen tijde 
helpt in het leven, wanneer ik 
hem toelaat. Wanneer ik in 
een kerk kom voel ik dat bij 

Vormsel op 30 november bij drie jongeren 
in de SFX Brandpunt 

Driekoningen 
Kinderen brengen licht en 
zegen op oecumenisch 
Driekoningen 

Elk jaar op 6 januari 
vertrekken groepjes 
kinderen, waarvan telkens 
drie kinderen gekleed zijn als 
koningen, uit Het Brandpunt, 
in het spoor van Caspar, 
Melchior en Balthazar. Zij 
hebben een ster bij zich en 
gaan daarmee langs huizen 
van mensen die zich hebben 
opgegeven. Ze zegenen die 
huizen met de zegen van het 
Kerstkind. Alleen kinderen 
kunnen die zegen 
doorgeven. 

De preventiemaatregelen 
maken elk vooruitkijken 
onzeker, maar als het 
mogelijk is, willen we ook op 
6 januari 2021 weer de 
kerstzegen verspreiden. Wie 
zijn huis opgeeft, krijgt (als 
er genoeg koningen zijn) op 
6 januari tussen 18:00 en 
19:15 uur bezoek van de 
kinderen, die een lied zingen 
en een zegenspreuk boven of 
naast de deur schrijven. Wie 
het al eerder meemaakte 
beschreef het als een 
ontroerend moment: even 
wordt je huis aangeraakt 
door het licht van kerst. 

Het feest is in Amersfoort 
een oecumenisch feest; de 
krijtjes waarmee de kinderen 
de zegen opschrijven zijn 
gezegend door de pastoor 
van Amersfoort. 

Tijdige opgave voor deze 
activiteit, zowel van kinderen 
als van huizen, is heel 
belangrijk. De activiteit 
vraagt namelijk een stevige 
planning en organisatie. 
Opgave kan 
via www.zndex033.nl, waar 
je ook uitgebreide informatie 
kunt vinden (https://
www.zindex033.nl/eventer/
driekoningen-vieren-in-de-
oecumene/edate/2021-01-
06/).  

Het programma begint in Het 
Brandpunt stipt om 17:00 
uur met een heel korte 
kinderviering, waar naast de 
kinderen zelf ook 
volwassenen en andere 
belangstellenden welkom zijn 
om aan te sluiten. Opgave 
voor de viering is nodig 
vanwege de 
preventiemaatregelen. 
Kinderen kunnen vanaf circa 
19:15 uur weer worden 
opgehaald in Het Brandpunt. 

mezelf en ik vind het dan ook 
erg fijn om in een kerk te 
komen. Deze kracht heb ik 
bijvoorbeeld gevoeld toen 
mijn oma afgelopen zomer 
overleed. Dat is het geloof 
voor mij en met die insteek 
wilde ik mij dan ook laten 
vormen.  
Tijdens de 
voorbereidingsavonden 
hebben we aan de hand van 
bijbelteksten diverse thema’s 
zoals barmhartigheid en 
geduld behandeld, om deze 
vervolgens te vertalen naar 
ons dagelijks leven en te 
reflecteren op onszelf. Op die 
manier waren we bezig met 
vragen waar je normaliter 
niet zo snel over nadenkt, en 
hierdoor meer over jezelf te 
weten te komen en bij jezelf 
stil te staan.  
Deze avonden werden 
enthousiast geleid door Marja 
en Niels. Zij hebben veel 
energie hierin gestopt wat wij 
erg waarderen.   
Het gevormd zijn zal ik denk 
ik in de praktijk brengen door 
mij aan die kracht vast te 
houden die ik bij het geloof 
voel en dit misschien verder 
te ontdekken. Ook het leven 
in aandacht ben ik 
belangrijker gaan vinden. 
Aandacht voor je medemens, 
maar ook voor jezelf. In deze 
prestatiegerichte 
maatschappij met veel social 
media vergeten we vaak om 
in het moment stil te staan 
en met aandacht te leven.  

We zijn blij en dankbaar dat 
er ondanks de maatregelen 
i.v.m. Corona, toch vrienden 
en familie bij konden zijn. Wij 
kunnen terugkijken op een 
mooie vormseldienst. Naast 
Marja, Niels en het koor heeft 
priester Mauricio hieraan 
bijgedragen. Zijn 
toegankelijkheid en de 
manier waarop hij het geloof 
vertaalt naar het dagelijks 
leven vinden wij erg 
bijzonder, humoristisch en 
mooi.    

Jonne voegt er het volgende 
aan toe: 
En ik ben 17 jaar en woon in 
Amersfoort. Dit jaar heb ik 
mijn havodiploma behaald op 

Het Nieuwe Eemland, in 
Amersfoort en nu studeer ik 
aan het HBO in Nijmegen, 
aan de opleiding ALO 
( Academie Lichamelijke 
Opvoeding ). In mijn vrije tijd 
speel ik graag voetbal met 
mijn broer, vrienden en 
teamgenoten. Verder vind ik 
het belangrijk om veel tijd 
met mijn vrienden door te 
brengen. 
In principe kom ik al mijn 
hele leven in de Sint 
Franciscus Xaveriuskerk. Hier 
ben ik samen met mijn broer, 
Sam en zus, Julia gedoopt op 
9 maart 2003, ik was toen 
zelf net 3 maanden oud. Toen 
ik 9 jaar oud was heb ik de 
communie gedaan, 2012. 
Daarnaast ging ik als kind 
elke week/maand naar de 
Kinderwoorddienst (KWD) en 
Jongerenwoorddienst (JWD).  
Ik heb ervoor gekozen om 
mij te laten vormen om mij 
zo nog meer te verdiepen in 
het geloof en ook meer te 
ontdekken waarin ik geloof, 
wat ik nu nog moeilijk vind 
om te zeggen.  

Tenslotte is Thomas aan het 
woord: 
Ik ben ook 17,  ga naar het 
Corderius College in 
Amersfoort en werk 
daarnaast als scooterkoerier 
bij de Beren. In mijn vrije tijd 
spreek ik graag af met 
vrienden of sleutel aan mijn 
paarse brommer 
Samen met de overige 
gezinsleden besloten we twee 
jaar terug ons aan te sluiten 
bij SFX. Van deze keuze 
hebben we nooit spijt gehad. 
We zaten eerst in de St. 
Joriskerk aan de Hof. Van 
protestants naar katholiek 
voelde eerst als een grote 
stap. Maar gelukkig werden 
we met open armen 
ontvangen. 
Het voelde eerst onwennig 
maar na twee jaar leek het 
deelnemen aan het vormsel 
een logische keuze voor mij. 
Ik ben ook erg dankbaar dat 
ik deze keuze heb gemaakt. 
Ik wilde graag vormsel doen 
om toch nog een keer 'ja' te 
kunnen zeggen tegen God. In 
mijn vorige kerk had ik 
namelijk nog geen belijdenis 
gedaan. Het voelt fijn om nu 
toch eindelijk te kunnen 
zeggen dat ik officieel ergens 
bij hoor. 

Tijdens de voorbereidingen 
hebben we veel thema's 
besproken. Ook hebben we 
over persoonlijke dingen 
gepraat, zo leerden we elkaar 
beter kennen. Met een bakje 
koffie of thee en leuke 
actieve vragen bespraken we 
de onderwerpen. Het was 
altijd vet gezellig. 
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Franciscus Xaverius  

te Amersfoort  

Website parochie OLVvA: 

www.katholiekamersfoort.nl 

Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius 

behorend tot  

Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort 

Gastvrij en 
spiritueel in stad 

en regio 

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 

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op  
17 januari 2021. Kopij uiterlijk 10 januari 2021. 

Zondag 20 december 

11.00 uur 

*4e Zondag van de advent* 

Eucharistieviering 

Joachim Skiba  

Projectkoor 

Na afloop van de viering is er 

een doop. 

Donderdag 24 december 

19.00 uur 

*Kerstavond* 

Kerstsamenzang 

Lex van de Haterd 

Phil Jacobs 

Projectkoor 

Donderdag 24 december 

23.00 uur 

*Kerstavond* 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus  

Projectkoor 

Vrijdag 25 december 

11.00 uur 

*Eerste Kerstdag* 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Adriaan van Es 

Projectkoor 

Vrijdag 25 december 

15.00 uur 

*Eerste Kerstdag* 

Kindje wiegen 

Zondag 27 december 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Zondag 3 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 10 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Zondag 17 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

Zondag 24 januari 

11.30 uur 

Eucharistieviering 

Joachim Skiba 

Projectkoor 

Zondagsvieringen 
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

 

De koude hand van de duisternis ligt 

zwaar 

op onze dagen; de wereld houdt de 

adem in: 

‘Keert God zijn aangezicht van ons af, 

koestert Hij niet langer wat Hij heeft 

gemaakt? 

Het licht keert nu de duisternis, 

God ziet de wereld aan. 

Koud zijn de mensen, poppen van 

sneeuw en ijs 

stuk voor stuk diepgevroren op hun 

aarde. 

Maar Hij roept heden de dooi over hen 

af; 

De adem van God weert de winter uit 

de mensen: 

zie, ze leven! 

Het licht keert nu de duisternis, 

God ziet de wereld aan. 

Heden brengt Hij zijn liefde aan het licht; 

Zijn eigen zoon doet Hij opgaan over de 

mensen. 

Al sluiten de wolken hun gelederen, 

Hij zal ons raken met zijn licht en zijn 

warmte. 

Het licht keert nu de duisternis, 

God ziet de wereld aan. 

Hij streelt het gezicht van mensen tot le-

ven; 

in nieuw licht zien ze elkander staan. 

Tussen volkeren laait vrede en vriend-

schap op: 

Schitterend weerlicht van zijn mensen-

liefde. 

Het licht keert nu de duisternis, 

God ziet de wereld aan. 

 

 

Het licht keert nu de duisternis 


