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Tijdspad coronamaatregelen SFX 

verantwoordelijkheid 
en vrijheid om hieraan 
al dan niet hun 
medewerking te     
verlenen. Immers: 
voorgangers, lectoren, 
zangers en musici 
alsook streaminggroep 
moeten zich daarbij 
veilig voelen. 

3. Naast begeleider en 
dirigent blijft het 
aantal zangers tijdens 
de streaming 
gehandhaafd op 
maximaal 4.    
Amateurkoren mogen 
NIET oefenen 

4. Gelet op de 
continuering van de 
avondklok is het aan 
de dirigent een 
oplossing te vinden 
voor het bij elkaar 
komen om te oefenen 
(neem notitie van punt 
3) 

5. Tijdens de viering 

Het Lokale Team 
(Zandraad en 
Pastoraatsgroep) laat 
zich leiden door de 
adviezen en regels 
vanuit de landelijke 
overheid en bisdom. 
Soms is snelheid van 
beslissen door het 
Lokale Team van 
belang. Waar 
tijdsruimte voor 
overleg is zullen wij u 
raadplegen. Besluiten 
worden genomen door 
het Lokale team maar 
altijd gecommuniceerd 

maatregelen vanaf 
09-02-2021:  

aanpassing van 
streamen 

1. Het streamen van 
vieringen in de kerk 
mag weer worden 
opgepakt. 

2. Alle betrokkenen 
hebben daarin een 
eigen 

nemen zangers, 
dirigent en muzikaal 
begeleider plaats op 
het liturgisch centrum. 
Voorganger(s) en 
lector  zitten op de 
eerste bank. Geen 9 
personen op het 
liturgisch centrum! 

5. De Covid-19 
maatregelen (afstand, 
mondkapjes, aantal 
aanwezigen in de 
pastorie) zoals die 
eerder waren 
vastgesteld blijven 
van kracht. 

pastorie / dagkapel 

De pastorie blijft 
gesloten voor 
bezoekers en 
samenkomsten. De 
administratie is wel 
aanwezig. De 
dagkapel is en blijft 
open 

Bij nieuwe regels 
afschaling en terug 
naar december 

We vieren weer met 
30 kerkgangers. 
Afspraken van 
covidmaatregelen 
blijven voor pastorie 
en kerk van 
toepassing 

Bij nieuwe regels 
verdere afschaling 

We vieren weer met 
80 kerkgangers met 
inachtneming van 
1,50 meter 

Geen regels terug 
naar "normaal" 

We vieren weer met 
een naar we hopen 
volle kerk 
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DE ZANDLOPER Bidvoer 
Beste parochianen van de 
Sint Franciscus Xaverius, 

Na het grote succes van het 
gebedenboekje met Kerstmis 
(Van Allerheiligen tot 
Kerstmis) en vanwege de 
aanhoudende beperkingen 
voor kerken door Corona in 
het nieuwe jaar, is er 
gisteren een nieuw 
gebedenboekje uitgebracht: 
Van Maria Lichtmis tot 
Pinksteren. Als aanmoediging 
om thuis te kunnen bidden in 
de tijd van Vasten, de Goede 
Week, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. Als teken van 
hoop om thuis je geloof te 
vieren als dat in de kerken 
(nog) niet mogelijk is.  

Als Sint Franciscus 
Xaveriuskerk hebben we 100 
van deze boekjes aan te 
bieden voor EUR 5 per stuk. 
U kunt het geld overmaken 
op 
NL52INGB0005589776 t.a.v. 
M.M. Hogendoorn-Wassenaar 
onder vermelding van 
"Boekje, aantal exemplaren, 
uw naam, uw adres". Het 
boekje / de boekjes doen wij 
bij u door de brievenbus. 
Uiteraard komt al het 
overgemaakte geld, minus 
aanschafkosten, ten goede 
van de Sint Franciscus 
Xaverius kerk.  

Inmiddels zijn er al meer dan 
70 boekjes verkocht. Wij 
bieden u de rest van de 
boekjes graag aan.   

 

Mijmeringen 
Een van onze voorgangers, 
Ruth van der Vliet schrijft 
kleine mijmeringen. 

Deze bestaan uit een korte 
bijbeltekst, en haar 
gedachten erover. 

Deze dagelijkse mijmeringen 
zijn de moeite van het 
beluisteren waard en duren 
ongeveer 5 minuten.  

Ze deelt deze met een groep 
bekenden om haar heen. 

Nu we elkaar niet kunnen 
ontmoeten is Ruth bereid ze 
ook met ons, de 
gemeenschap van de SFX, te 
delen via de website. Zo 
kunnen we toch een beetje 
met elkaar verbonden 
blijven. 

De link naar de dagelijkse 
mijmeringen: 
https://
ruthvandervliet.wixsite.com/
mijmeringen 

Diep in onszelf dragen wij de 
hoop. 
Als dat niet het geval is, is er 
geen hoop meer. 
Hoop is een kwaliteit van de 
ziel 
en hangt niet af van wat er 
in de wereld gebeurt 

Hoop is niet voorspellen of 
vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de 
geest, 
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon 
verankerd. 

Hoop in deze diepe en 
krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is nergens voor werken 
omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans 
van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als 
optimisme. 
Evenmin de overtuiging dat 
iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets 
zinvol is, 
Ongeacht de afloop, het 
resultaat. 

Vaclav Havel 

Binnenkort begint de 40-
dagentijd ofwel de vastentijd 
als voorbereiding op Pasen.  

Dit jaar vooraf geen 
uitbundig carnaval, geen 
grote optocht in Hoogland. 
Ook Aswoensdag zal anders 
zijn dan normaal, in ieder 
geval zonder askruisje. 

De vastentijd is een tijd van 
bezinning en heroriëntering, 
maar ook een tijd van 
gezamenlijkheid. 

Er is aandacht voor onze 
verre naaste via de 
Vastenactie en voor de 
mensen om ons heen.  

Als ik in het boekje ‘Van 
Maria Lichtmis tot 
Pinksteren’ lees voel ik mij 
verbonden met velen uit 
onze gemeenschap. 

Veertig jaar trok het volk 
Israël door de woestijn om 
zich voor te bereiden op het 
wonen in een land van melk 
een honing. 

Veertig dagen trok Jezus zich 
terug in de woestijn voor hij 
rondtrok door het land en 
het Koninkrijk Gods 
verkondigde. 

Veertig dagen bereiden ook 
wij ons voor om het 
paasfeest te vieren. 

Het is een periode van 
bezinning, een periode van 
soberheid betrachten.  

Onze Covid 19-epidemie 
duurt nu al bijna een jaar. 

Veel dingen kunnen niet, het 
leven is soberder geworden 
en we zijn meer aan huis 
gebonden. We zijn 
aangewezen op de mensen 
in onze directe omgeving. 

Daarom heb ik mij in deze 
40-dagentijd voorgenomen 
anders te gaan kijken. 

Kijken naar wat er nog wel 
is, en dan mijn zegeningen 
te tellen. 

Genieten van een praatje op 
gepaste afstand met iemand 
op straat, een telefoontje 
met iemand die alleen is, een 
doorgestuurde foto van een 
kleinkind dat in de sneeuw 
speelt, een mooie kerkdienst 
vanuit onze eigen kerk op de 
computer of tablet of een 
eucharistieviering op tv. 

 

Hoop 

Ter info: via o.a. Bol.com kunt u dit boekje ook bestellen á 
EUR 9,99 per stuk.   

Aswoensdag 
17 februari 
... op een andere manier. 

Op woensdag 17 februari is 
het Aswoensdag, het begin 
van de Veertigdagentijd. We 
zijn gewend om met mensen 
uit veel verschillende kerken 
dat moment gezamenlijk te 
markeren met een viering in 
de Oud-Katholieke kerk. De 
palmtakjes van Palmzondag 
vorig jaar worden dan 
verbrand, we krijgen een 
askruisje op het voorhoofd 
en delen brood en wijn. Zo 
gaan we, opnieuw, op weg 
naar Pasen. 
Ook dit jaar willen we die 
verbondenheid met elkaar 
niet loslaten. Omdat 
samenkomen niet kan, 
nemen we met vier 
voorgangers en met musici 
een podcast op, die te 
beluisteren is via de 
verschillende websites. Zo 
kunt u thuis meebidden om 
vergeving voor wat er mis 
ging dit jaar en om een 
nieuw begin te mogen 
maken. We delen het 
verlangen om Christus te 
volgen, om straks samen met 
Hem op te staan uit alle 
doem en dood.  
Vanaf woensdagmiddag 17 
februari te vinden op 
www.xaveriusamersfoort.nl  
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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 

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  
21 maart 2021. Kopij uiterlijk 14 maart 2021. 

Zondag 14 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Woensdag 17 februari 

*Aswoensdag* 

Er is een podcast (zie ook 

bladzijde 2 van deze 

Zandloper en op de website) 

Zondag 21 februari 

*Eerste zondag van de  

40-dagentijd*  

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van den Brand 

Lex van de Haterd 

Projectkoor 

Zondag 28 februari 

11.00 uur 

*Tweede zondag van de  

40-dagentijd*  

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Projectkoor 

Zondag 7 maart 

*Derde zondag van de  

40-dagentijd*  

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Zondag 14 maart 

*Vierde zondag van de  

40-dagentijd*  

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 21 maart 

*Vijfde zondag van de  

40-dagentijd*  

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Fred van Kan 

Projectkoor 

Zondag 28 maart 

*Palmzondag*  

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

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

Overleden: 

12 januari 

Shirly Ann Galagher-

Ashdown  (85 jaar) 

6 februari 

Johanna van der 

Logt (89 jaar)  

De digitale 40-dagenretraite 2021  
van de jezuïeten 

Het licht van uw gelaat is de 
titel van de online 40-
dagenretraite in 2021. De 
retraite gaat op Aswoensdag 
17 februari van start en 
eindigt op Paaszondag. Het 
is alweer de veertiende 
digitale retraite van de 
jezuïeten. De teksten zijn 
geschreven door jezuïet Bert 
Daelemans. 
 
Deelnemers krijgen dagelijks 
een gebedsmail 
met bijbelteksten, medita-
tieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke 
reis om de 40-dagentijd, de 
Goede Week en het 
Paasmysterie intenser te 
beleven. 
 
Je kunt je voor deze gratis 
digitale retraite inschrijven 
via 
www.40dagenretraite.org. 
 
Enkele citaten van 
deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

“Ik heb in het openbaar 
vervoer in de stiltecoupé de 
tijd genomen om de retraite 
te doen, omdat er thuis 
veelal geen stilte is.” 

“Ik ben het meest blij dat ik 
als protestant mee mag/kan 
liften met m'n rooms-
katholieke familie!” 

“De digi-tijd breekt aan! 
Gezien er steeds meer 
kerken niet meer actief 
zullen zijn, zullen wij 
gelovigen moeten leren 
gebruik te maken van de 
digitale mogelijkheden zodat 
we pelgrims blijven en geen 
dolers worden.” 

“Kom niet tot werkelijk 
mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet 
me goed: een klein moment 
van aandacht en bezinning.” 

  
Aantal deelnemers 
Voor deze veertiende digitale 
retraite van de jezuïeten 
rekenen we op 20.000 
retraitanten uit Nederland en 
Vlaanderen. 
 
Hoe?  
Deelnemers schrijven zich in 
door hun e-mailadres op te 
geven via 
40dagenretraite.org. Ze 
ontvangen gedurende de 40-
dagentijd dagelijks een 

gebedsmail. 
 
Zoom-meditaties 
Iedere zaterdag zal er een 
geleide meditatie 
plaatsvinden via Zoom. 
Daarin worden de 
deelnemers uitgenodigd om 
in gebed terug te blikken op 
de gebedstijd, alleen en 
tegelijk verbonden met de 
andere deelnemers. Deze 
geleide meditaties 
verschijnen ook op YouTube. 
Zo kunnen we in tijden van 
corona toch met elkaar 
verbonden zijn. 
 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd 
door de ignatiaanse 
spiritualiteit. In het online 
gastenboek op 
ignatiaansbidden.org/
gastenboek kunnen 
deelnemers hun 
gebedservaringen delen.  
 
Een productie van 
ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org 
verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de 
Advent en de 40-dagentijd. 
Ons doel is mensen te 
helpen in hun gebed tijdens 
de speciale tijden in het 
kerkelijk jaar. Om zich meer 
bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 


