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Zalig nieuwjaar! 

God toegewijd. 
Op die dag werden 
vanouds in de kerk de 
kaarsen gewijd en er 
werd een lichtprocessie 
gehouden. Want het 
Licht der wereld komt de 
tempel binnen. 
Vandaar de naam Maria 
lichtmis. 
Traditioneel werden er 
op die dag 
pannenkoeken gebakken. 
Daarvan stamt het 
gezegde: Er is geen 
vrouwtje nog zo arm, of 
ze maakt met Lichtmis 
haar pannetje warm. De 
vorm en kleur van de 
pannenkoeken worden 
gezien als een verwijzing 
naar de zon en het licht. 
De traditie zegt: wie met 
Lichtmis pannenkoeken 
eet, zal een voorspoedig 
jaar hebben. 

God, een jaar is weer 
voorbij. 
Ik denk aan uw 
goedheid, aan al doe 
voorbije dagen, 
aan de vele mensen die 
mij gelukkig hebben 
gemaakt, 
aan de vele momenten 
waaraan ik vreugde heb 
beleefd, 

Het Kerstfeest is voorbij. 
De drie koningen zijn 
weer terug naar huis, 
nadat ze bij het kind en 
zijn ouders op bezoek 
zijn geweest.  
De kerstboom is weg en 
de beelden van de 
kerststal zijn weer 
ingepakt. 

Maar toch is de tijd van 
de lichtfeesten niet 
helemaal voorbij. 
Het begon op 11 
november met St 
Maarten. Dit is ongeveer 
40 dagen voor Kerst. 
Kinderen trekken met 
verlichte lampionnen 
zingend langs de huizen. 
Tijdens de advent wordt 
het licht in de krans 
steeds groter tot met 
kerst het kind geboren 
wordt. Het Licht der 
wereld. 
Drie koningen volgen het 
licht van een ster en 
aanbidden het Kind. 
Op 2 februari worden de 
lichtfeesten afgesloten 
met Maria Lichtmis. 
Op die dag vieren we dat 
Jezus 40 dagen na zijn 
geboorte wordt 
opgedragen in de 
tempel. Hij wordt aan 

aan de vele lieve 
attenties die ik van U en 
zoveel mensen mocht 
ondervinden. 

Heb dank, Heer God, om 
uw liefde, die ik niet 
missen kan  
en waardoor ik mij klein 
weet 
om de genegenheid van 
anderen, om de 
mogelijkheid 
mijn krachten in dienst 
te stellen van mijn 
medemensen. 

Verdriet, pijn en 
moeilijke dagen zijn niet 
uitgebleven, 
en toch is dit voorbije 
jaar een jaar van 
vreugde en vrede  
geweest, 
de moeite waard om te 
leven. 

Om dat alles, Heer, zeg 
ik U dank, 
honderdvoudig dank. 

En ik vraag een zegen 
over het nieuwe jaar. 

Amen 
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DE ZANDLOPER Ontheffingen autoluwe binnenstad 

Inmiddels hebben we meer 
duidelijkheid gekregen van 
de gemeente en van de 
Parkeerservice hoe de 
maatregelen van de 
autoluwe binnenstad, die op 
4 januari 2021 van kracht 
worden, in de praktijk voor 
ons gaan uitwerken. We 
kunnen dit gelukkig op een 

praktische manier doen. We 
kunnen als SFX iedereen, 
zowel medewerkers als 
regelmatige kerkbezoekers, 
via één lijst aanmelden en 
krijgen dan in één keer 
ontheffing. Ook evt. minder 
validen die voor de kerk 
worden afgezet worden 
hierin meegegenomen. 
Aanmelden gebeurt op de 
website van de 
Parkeerservice, waar de 
kentekens die het betreft 
moeten worden ingevuld.  

Verschillende mensen 
hebben inmiddels naar 
aanleiding van onze oproep 
van half december 
doorgegeven dat ze voor 1 
maart 2020 regelmatig met 
de auto naar de kerk 
kwamen en dit ook in het 
nieuwe jaar willen doen. In 
aanvulling vragen we ook het 

kenteken van de auto door 
te geven en degenen die 
alsnog willen reageren dit op 
korte termijn te doen. We 
zullen er als Zandraad dan 
voor zorgen dat dit bij de 
Parkeerservice op de website 
komt. Iedere keer apart 
aanmelden is hierdoor niet 
meer nodig. 

Wij zullen in de gaten 
houden of dit alles na 4 
januari ook echt zonder 
problemen gaat verlopen. Als 
u nog ergens tegen aanloopt 
of wijzigingen wilt 
doorgeven, laat u ons dat 
dan weten, dan zullen we dat 
doorgeven. Stuurt uw bericht 
s.v.p. naar 
secretariszandraad@ 
gmail.com.  

Alvast bedankt. 
De Zandraad 

Pastorie 
voorlopig  
gesloten 

In verband met de Lock down
-maatregelen is tot onze spijt 
vanaf 10 januari de pastorie 
van de St. Franciscus 
Xaveriuskerk tot nader 
bericht gesloten. 

In zeer dringende gevallen 
kunt u bellen met 
telefoonnummer 06 – 57 54 
12 22.         U wordt dan 
doorverwezen naar de 
bereikbaarheidsdienst. 

Breek het brood thuis 
Met instemming citeer ik een 
ingezonden stuk van 
december in de Roerom: 

“Ik heb me geërgerd aan de 
uistpraak van Paul van Geest 
dat de eucharistie al 2000 
jaar de ruggegraat is van de 
kerk en dat daar priesters 
voor nodig zijn … 

Als theoloog weet hij net zo 
goed als ik dat zowel de 
beleving als de uitvoering 
van eucharistie en ambt 
onderhevig is geweest aan 
de ontwikkelingen in de 
geschiedenis van de kerk. 
Aanvankelijk bezochten de 
eerste christenen zoals 
andere joden de tempel en 
daarna kwamen ze bij elkaar 
in particuliere huizen om het 
brood te breken tijdens een 
liefdemaal (agapè). Degene 
die aan het hoofd van het 
huis stond, brak het brood. 
Toen in de 2e eeuw  de 
christelijke gemeenschappen 
zich uitbreidden, werden er 
kerken gebouwd en was het 
de gemeente die iemand, na 
hem beproefd te hebben op 
zijn apostolische geloof, riep 
om leiding te geven. Deze 

door de gemeente gekozen, 
voorgedragen en daarna, 
door handoplegging van 
bisschoppen uit de naburige 
kerken gewijde leider, werd 
ook voorganger in de 
eucharistie. Zijn taak was 
bescheiden: hij behoefde 
slechts zichtbaar te maken 
wat de gemeente viert. … 

In het tweede millennium 
komt de nadruk te liggen op 
het ambt zelf. Het 
priesterschap  als een 
persoonlijke levensstaat, een 
stand, los van de inspraak 
van de gemeente. Vanaf de 
16e eeuw wordt het 
priesterschap volkomen 
klerikaal en hiërarchisch. 
Vaticanum II heeft gepoogd 
om het priesterschap weer 
meer te laten aansluiten bij 
de oorspronkelijke visie, 
maar het is toch vooral dit 
klerikale en hiërarchische 
priesterschao dat voortleeft 
in de huidige officiële kerk. 
Met als gevolg dat menige 
chistelijke gemeente 
verkommert. Want door de 
binding van het ambt aan de 
versmalde normen van het 

tweede millennium  is er een 
priestertekort gegroeid en 
moeten steeds meer 
parochies het doen zonder 
de leider waar  ze recht op 
hebben.”  Tot zover het 
citaat. 

Corona geeft ons een unieke 
kans om de 
geloofsgemeenschap anders 
te beleven. We zijn nu 
grotendeels op geloven 
binnenshuis teruggeworpen. 
We kunnen net zoals de 
eerste christenen de band 
met de grote kerk 
handhaven met daarnaast 
bijeenkomsten in huiselijke 
kring, waarin onder 
dankzegging (= eucharistie) 
het brood wordt gebroken en 
de beker gedeeld. Zo doen 
wij waar wij als gelovigen 
recht op hebben. Want 
binnenshuis kan de bisschop 
dit niet zoals binnen het 
kerkgebouw verbieden.  

De Geest waait waar zij wil. 
Laten we meebewegen. 

Jan van Adrichem 

Voor kinderen uit groep 4 is 
de eerste communie 
inschrijving van start 
gegaan. De kinderen die 
volgens de 
parochieadministratie in 
aanmerking kunnen komen 
om mee te doen, zijn 
persoonlijk uitgenodigd. 

Geen brief ontvangen en 
toch een kind in groep 4 of 
hoger? Neem even contact 
op: edithvos@kpnmail.nl of  
06-57541256. 

In januari starten we met de 
ouders (Corona-proof). De 
kinderen zullen waarschijnlijk 
in februari met de lessen 
kunnen beginnen. 

De data voor de eerste 
communievieringen van 
2021 zijn: 

maandag 24 mei 
(2e Pinksterdag) in de St. 
Martinuskerk in Hoogland, 
11.00 uur; startavond online 
14 januari 

zondag 30 mei in de 
St.Ansfriduskerk in 
Amersfoort, 11.00 uur; 
startavond 21 januari 

zondag 30 mei in de 
St.Josephkerk in 
Hooglanderveen, 14.00 uur; 
startavond 25 januari 

Inschrijving Eerste Heilige Communie open 
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Vragen over hoe we ons 
geloof beleven zijn 
voortdurend aan de orde en 
werden de laatste tien tot 
twintig jaren dringender. We 
zagen dat de kring kleiner 
werd doordat een groeiend 
aantal mensen afscheid nam 
van de kerk. We merkten dat 
de stem van de kerk in de 
samenleving zwakker werd. 
En wat onze parochie betreft 
moesten we een 
reorganisatie verwerken die 
over ons heen walste 
waardoor we ons als 
geloofsgemeenschap opnieuw 
moesten ontdekken. 

Corona doet daar nog een 
schepje bovenop. Tal van 
zekerheden in ons 
persoonlijke leven en in onze 
geloofsgemeenschap 
verdampen. Dat betekent 
veel vertrouwds loslaten, 
maar ook openstaan voor 
nieuwe ontwikkelingen. Was 
tot voor kort het sluiten van 
een kerk op zondag 
ondenkbaar en van een 
sacrament op afstand? 
Niemand die het voor 
mogelijk hield. 
 
Initiatiefgroep 
Moeten we, lamgeslagen, 
deze ontwikkelingen maar 
lijdzaam over ons heen laten 
komen? Een groepje mensen 
uit onze gemeenschap 
meende van niet. Zij vonden 
elkaar in de overtuiging dat 
we juist nu zaak is 
verantwoordelijkheid te 
nemen en te zoeken naar 
perspectief, juist nu veel 
vanzelfsprekends voorbij is.  
In deze initiatiefgroep vonden 
mensen elkaar uit kringen die 
tot dan toe wel betrokken 
waren op de 
geloofsgemeenschap, maar 
met elkaar niet zo veel 
contacten hadden: het 
Spiritueel Cultureel Centrum, 
de Vereniging 
Geloofsgemeenschap, de 
Pastoraatsgroep, de 
Zandraad, de Koorgroep, de 
voorgangers. Wekelijks 
troffen mensen uit deze 
groepen elkaar digitaal. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Al gauw ontstonden uit die 
gesprekken nieuwe 

Kansen in de Coronatijd 

In  
herinnering 
Op 15 november 2020 is Jos 
van Buuren-Wolf op 91-
jarige leeftijd overleden. Ze 
is twee en een halve maand 
na haar dierbare en lieve 
Fons gestorven. Jos was 
tijdens haar leven een 
gelovig mens. Van dit geloof 
heeft ze 8 jaren blijk 
gegeven als voorganger in 
de Franciscus Xaverius. Zij 
behoorde tot de eerste groep 
van lekenvoorgangers in 
Woord- en Gebedsvieringen. 
Voor Jos speelde naast haar 
spiritualiteit ook het 
feministische aspect. Jos kon 
opstandig zijn over kerkelijke 
regels. Een van de regels 
betreft de positie van de 
vrouw in de kerk. Er was 
haar veel aan gelegen om als 
vrouw voor te gaan in goed 
verzorgde vieringen en ze 
was blij dat het haar lukte 
getuigenis af te leggen in 
haar overwegingen. 

Jos is een aantal jaren actief 
geweest als bestuurslid van 
Mavo ter Eem (nu opgegaan 
in het Nieuwe 
Eemlandcollege). Jos had na 
de middelbare school graag 
een beroepsopleiding willen 
volgen, maar vanwege 
financiële problemen moest 
zij gaan werken. Ze was blij 
dat ze op een school waar 
een van de kinderen op heeft 
gezeten, bestuurslid kon zijn. 
Het gaf haar veel voldoening. 

Ook heeft Jos haar bijdrage 
geleverd aan de Oecumene 
in Amersfoort. Ze was een 
groot voorstander van 
samenwerking tussen de 
kerken in de binnenstad van 
Amersfoort. Ze was dan ook 
zeer teleurgesteld en kwaad 
dat in de jaren ‘90 de regels 
van de Rooms Katholieke 
Kerk strenger werden met 
betrekking tot interkerkelijke 
samenwerking. 
Verworvenheden van de 
samenwerking tussen kerken 
werden teruggedraaid. 

De laatste jaren heeft Jos 
een teruggetrokken leven 
geleid. Haar wereld werd 
steeds kleiner en het contact 
werd minder. Haar 
hartelijkheid heeft zij tot het 
laatst kunnen bewaren. Ze 
was intens gelukkig als je bij 
haar op bezoek kwam.  

Jos, rust zacht. Je naam 
staat geschreven in de palm 
van Zijn hand.  

Phil Jacobs 

initiatieven of kregen oude 
ideeën nieuw leven.  
. Iedere dinsdagmiddag 
bezinningsbijeenkomst in 
kleine groep in de kerk.  
. In maart en april digitaal 
ervaringen uitwisselen,  
. Een sfx-lijn waardoor 
mensen zich minder 
geïsoleerd kunnen voelen.  
. Geen koorzang meer? dan 
een projectkoor. 
. Herijken van het pastorale 
beleid van onze 
gemeenschap; 

. Een wekelijkse nieuwsbrief 

. Nadenken over de toekomst 

van onze 
geloofsgemeenschap, over 
onze verhouding tot OLVA en 
tot de andere 
geloofsgemeenschappen…  

Beperkte mogelijkheden tot 
vieren in de kerk? Dan maar 
onze oude traditie van 
omroepparochie een nieuwe 
start geven. Aanvankelijk 
door met privé-apparatuur op 
te nemen en op de website te 
publiceren van vieringen en 
sinds half juli door vieringen 
te “streamen”, in gewoon 
Nederlands: uit te zenden op 
internet. Een werkgroep met 
tien leden tekent er voor. 

Een nieuwe installatie 
Dank zij financiële bijdragen 
van velen uit de 
geloofsgemeenschap werd de 
aanleg mogelijk van een 
installatie voor dat uitzenden. 
600 Meter kabel werd er in 
de kerk getrokken, bussen 
talkpoeder werden verbruikt 
(dat vergemakkelijkte het 
trekken van die kabels), een 

rolsteiger om op hoogte te 
kunnen werken, lichtspots 
werden vernieuwd, camera’s 
bevestigd,  een werkweek 
lang werd er hard gewerkt 
door vrijwillige werkers en 
door een deskundig bedrijf.  
Het meevieren met onze kerk 
blijft zo mogelijk ook als we 
zelf niet kunnen kerken. En 
de bruikbaarheid van kerk en 
pastorie wordt door deze 
nieuwe mogelijkheden 
vergroot. Ik zie die 
honderden meters kabel als 
een symbool van de vele 
lijnen die ons als 
geloofsgemeenschap bij 
elkaar houden, lijnen ook die 
ons stimuleren om niet bij de 
pakken neer te zitten.  

De basis 
De basis van dit alles is de 
groei van een dubbel inzicht: 

kerkzijn, 
geloofsgemeenschap zijn 
komt alleen maar tot leven 
als we er zelf aan werken 
met de verschillende talenten 
die we kregen.  
Maar we weten in de huidige 
omstandigheden ook dat “de 
werkers tevergeefs werken” 
als Gods Geest niet 
uiteindelijk groeikracht geeft,  
het dorre besproeit en wat 
verstard is soepel maakt, 
zoals we met Pinksteren 
zingen.  

Zou het zo kunnen zijn dat 
deze crisis ons de ogen opent 
voor het nieuwe, het 
onbekende en vooral ook 
voor elkaar en voor God?  
Als dat het nieuwe normaal 
zou worden! Ik teken ervoor. 

Bart Verreijt 
em.pastor 
coördinator videogroep 
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E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

Website geloofsgemeenschap: 

www.xaveriusamersfoort.nl 
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tnv RK Parochie OLVA 

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  
14 februari 2021. Kopij uiterlijk 7 februari 
2021. 

Zondag 24 januari  

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Rector Kuipers 

Projectkoor 

Zondag 31 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Giny Wieringa 

Projectkoor 

Zondag 7 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 14 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Woensdag 17 februari 

19.30 uur 

Oud Katholieke kerk 

*Aswoensdag* 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Giny Wieringa 

Projectkoor 

Zondag 21 februari 

*Eerste zondag van de  

40-dagentijd*  

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van den Brand 

Lex van de Haterd 

Projectkoor 

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

 

Dag van het Jodendom, 

'kunst als inspiratie voor kerk 

en synagoge' 

Dinsdag 2 februari 

20.00-22.00 uur 

 

Inleider: Marcel Poorthuis, 

hoogleraar interreligieuze 

dialoog aan de Tilburg Uni-

versity 

Via Zoom 

Bijdrage 5 euro 

Opgave:  

secreatiaatscc@gmail.com 

Dag van het Jodendom 


