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Tijdspad coronamaatregelen SFX vanaf  
14 maart  

hen op het desinfecteren 
van handen. 
Kerkgangers maken 
gebruik van de 
aangegeven looproutes 

2. De viering wordt 
gestreamd met 1 
medewerker en duurt 
maximaal 45 minuten. 

3. Naast begeleider en 
dirigent zijn 
er geen andere zangers. 
We zullen in de kerk 
aangeven dat de viering 
wordt gestreamd. 

4. Tijdens de viering 
nemen dirigent(=cantor) 
en muzikaal begeleider 
plaats op het liturgisch 
centrum. Voorganger(s) 
en lector zitten op de 
eerste stoelenrij. 

5. Alle betrokkenen 
hebben een eigen 
verantwoordelijkheid en 
vrijheid om hieraan al 
dan niet hun 
medewerking te 
verlenen. Immers: 
voorgangers, lectoren, 
musici, koster, 
collectanten, gastmensen 

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. Het 
kabinet heeft met enig 
risico de maatregelen 
wat verruimd. Het Lokale 
Team heeft zijn 
routekaart hier ook op 
aangepast  

1. M.i.v. zondag 14 
maart laten wij weer 30 
kerkgangers toe. Zij 
moeten wel via OLVA 
reserveren en bij 
binnenkomst aangeven 
dat zij "gezond" zijn. 
Hun aanwezigheid is op 
eigen risico. Gastmensen 
ontvangen de 
kerkgangers en wijzen  

en streaminggroep 
moeten zich daarbij 
veilig voelen. 

4. 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 op 
maandag- en 
vrijgdagmorgen 
aanwezig. De dagkapel is 
en blijft open  

Bij verdere afschaling 

Indien de veiligheid van 
kerkgangers en 
medewerkers optimaal is 
gewaardborgd kan er 
weer met meer (4) 
zangers worden 
gevierd. Weliswaar met 
nog 1,50 meter veilige 
afstand. 
 
(vervolg op pagina 2) 

Zalig Pasen 
kerk binnen. Hij zingt: 
“Licht van Christus”.  

De kaarsvlam is maar 
een klein licht in de 
duisternis. Maar het licht 
wordt gedeeld. Alle 
aanwezigen ontsteken 
een kaarsje aan dat licht 
van Christus. 

Zo gaat het licht van de 
paaskaars de hele kerk 
door, het licht groeit. 
Alles wordt lichter. De 
paaskaars wordt op de 
kandelaar voor in de 
kerk gezet en zal het 
hele jaar licht geven en 

Licht dat ons aanstoot in 
de morgen, 
aanhoudend licht dat 
overwint. 
Licht, kind in mij, kijk uit 
mijn ogen 
of ergens al de wereld 
daagt, 
waar mensen waardig 
leven mogen 
en elk zijn naam in vrede 
draagt….. 

Christus is opgestaan, de 
dood is overwonnen, een 
nieuwe dag breekt aan. 
In de paaswake brengt 
de priester de nieuwe 
paaskaars de duistere 

de aanwezigen 
herinneren aan de 
verrezen Heer die bij ons 
wil zijn. De kleine 
kaarsjes worden 
meegenomen naar huis. 
Wij mogen op onze beurt 
het gekregen licht en 
zijn warmte delen. 

Zo gaat het Licht van 
Christus de wereld door, 
als een aanhoudend licht 
dat overwint 

De Pastoraatsgroep en 
de Zandraad wensen u 
allen een zalig Pasen 
toe. 
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DE ZANDLOPER Henk Kruthoff  overleden 
Op 16 februari jl. is Henk 
Kruthoff overleden. 
Henk Kruthoff (Losser 1938) 
was al geruime tijd ernstig 
ziek. Hij heeft uit handen 
van ondergetekende het 
Sacrament van Troost en 
Bemoediging ontvangen. Dat 
gaf hem vrede. 
Naar zijn wens heft het 
afscheid in familiekring 
plaatsgevonden. 

Henk is voor de 
geloofsgemeenschap van de 
Franciscus Xaverius van 
grote betekenis geweest. Hij 
was o.a. lid van het 
parochiebestuur en, in de 
periode van het 
Omroeppastoraat, een van 
de lectoren. Ook voor 
kleinere klusjes was hij 
beschikbaar. 

Als lid van de werkgroep 
Voorgangers was hij 13 jaar 
lang een vertrouwd gezicht 
in onze vieringen. Hij 
verstond de kunst om 
wezenlijke thema's op een 
toegankelijke manier te 
brengen en gaf zo mede 
vorm aan een eigentijdse 
spiritualiteit van onze 
geloofsgemeenschap, met 
"teksten uit het leven, soms 
met een religieus tintje” — 
dat was Henk ten voeten 
uit. Vanaf 1992 heeft hij 
onder de naam HAKA, bijna 
300 columns geschreven in 
De Zandloper, het laatst in 
het decembernummer van 
het afgelopen jaar. Bij zijn 
afscheid als voorganger in 
2012 en b.g.v zijn 200e 
column werd de bundel "Bij 

nader inzien" uitgegeven met 
een bloemlezing van zijn 
colums van 1992-2012.  
Op de achterzijde van deze 
bloemlezing citeerde Henk, 
een nu wel zeer toepasselijk 
gedicht van Guido Gezelle 

Hoe zeere vallen zij af 
de zieke zomerblâren; 
Hoe zinken ze, altemaal, 
die eer zoo groene waren 
te grondewaard. 

In respect en met grote 
dankbaarheid voor alles wat 
hij voor onze 
geloofsgemeenschap 
betekent, gedenken we hem 
en bevelen we hem aan bij 
de Levende. Ons meeleven 
gaat uit naar Annie, zijn 
vrouw, en zijn familie. 

Em.pastoor Bart Verreijt 

Vervolg  
Corona  
maatregelen  
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. 

Een bijzondere ervaring 
De Kruiskerk heeft naar een 
manier gezocht om met een 
blijvende herinnering het 
sluiten van de kerk niet 
ongemerkt voorbij te laten 
gaan. Een werkgroep van de 
Kruiskerk heeft gekozen om 
een videodocument te 
maken. Een aantal 
vrijwilligers uit verschillende 
werkgroepen is gepolst naar 
hun bereidheid om in beeld 
en geluid herinneringen op te 
halen en te vertellen over 
hun motivatie om zich in te 
zetten voor het reilen en 
zeilen van de Kruiskerk. Ook 
is hun gevraagd te vertellen 
over hoe zij naar de 
toekomst kijken, met name 
naar hun persoonlijke 
gedachten en gevoelens bij 

het zoeken naar een andere 
geloofsgemeenschap.  

Ondergetekenden is 
gevraagd om de gesprekken 
te voeren, ze op te nemen 
en daarvan een compilatie te 
maken. In de eerste week 
van maart hebben de 
gesprekken plaats gevonden. 
Indrukwekkend hoe 
vrijwilligers hun 
betrokkenheid bij de 
Kruiskerk benoemen en de 
saamhorigheid met elkaar 
beleefden. Ook emoties rond 
de kerksluiting spreken 
mensen uit: boosheid, zich 
miskend voelen, berusting. 
Tegelijkertijd kijken velen 
met vertrouwen naar de 
toekomst; anderen voelen 

zich alleen staan en weten 
(nog) niet waar ze hun 
geloof in de toekomst willen 
belijden. Groot is de vreugde 
onder de vrijwilligers over de 
onderlinge betrokkenheid. 

Ondergetekenden hebben de 
veertien gesprekken met 
veel genoegen in een sfeer 
van openheid gevoerd. Als 
interviewers en filmers 
werden we door al die 
vrijwilligers deelgenoot 
gemaakt van hun emoties, 
hun geloof en hun 
betrokkenheid. Dat heeft op 
ons een grote en 
onuitwisbare indruk 
gemaakt. 

Adriaan van Es en Phil 
Jacobs 

Dit lied gezongen deze tijd in 
het begin van de viering 
maakte herinneringen in mij 
wakker aan Paastijden in 
mijn kindertijd. De ‘goede 
week’ was een week met 
hoogte en ‘misère’ 
momenten. Het begon met 
het hoogtepunt van 
Palmpasen. Mijn vader - niet 
zo handig met gereedschap 
( misère ) timmerde toch 
een kruishoutje in elkaar en 
samen versierden we het 
met crêpe-papier, bloemen 
en groen uit de tuin. Nee 
geen snoep of sinaasappels 
want dat waren schaarse 
dingen in die tijd.Wel was er 
een haantje dat ik zelf bij de 
bakker mochten gaan kopen. 
“Niet van snoepen hoor!” 
Dan met die aangeklede stok 
naar school en met de hele 
stoet over de straat in 
optocht naar de kerk! Mijn 
vader schreef er een versje 
over in zijn dagboek!  

Jeanne de Grefte 

Attende Domine et miserere…  

Stanislaw 
Kostka 
In de Zandloper van maart 

1999 schreef Fons van 

Buuren een bijdrage over 

Stanislaw Kostka. In het 

boek “Sint Franciscus-

Xaveriuskerk, Amersfoort, 

200 jaar” schreef Annemieke 

Hoogeboom het essay Soli 

Deo Gloria. Daarin noemde 

zij een paar gegevens over 

het leven van Stanislaw 

Kostka. Er is nu aanvullende 

informatie.  

Stanislaw Kostka (1550-

1568), een van de vier 

heiligen op het hoofdaltaar, 

was jezuïet. Tijdens de reis 

van zijn geboorteland Polen 

naar Wenen en verder naar 

Rome, verbleef hij zeer 

waarschijnlijk ook in de abdij 

Stift Melk in Oostenrijk. Het 

is nog altijd een imposante 

abdij, met veel bijgebouwen, 

vertrekken, tuinen en een 

schitterende barokke kapel, 

die ook te bezichtigen is (zie 

www.stiftmelk.at). 

In Wenen verbleef Stanislaw 

Kostka drie jaar in een huis 

in het historisch centrum van 

de stad, naast de St. 

Michaelkirche en het 

gelijknamige klooster, waar 

een Nederlandse pastor 

tegenwoordig tijdens de 

kerstdagen de nachtmis 

celebreert. In het 

appartementengebouw aan 

de Kurrentgasse 2, op de 

verdieping, bevindt zich de 

Kostka-kapel, die in gebruik 

is en ook te bezichtigen. 

Halina Janczak 
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In 1991 verhuisden Lex, zijn 
echtgenote Leonie en hun 
drie kinderen van Purmerend 
naar Amersfoort. De reden 
was dat Lex was benoemd tot 
rector van ’t Hooghe Landt 
College. 

“Wij kwamen uit een 
oecumenische setting en het 
toeval wilde dat de 
gemeenschap die later 
uitgroeide tot Het Brandpunt 
toentertijd in de aula van ’t 
Hooghe Landt vierde. Het 
leek dus logisch om daar mee 
te gaan doen. Inhoudelijk 
voelde het goed, maar na 
enige tijd begon het me toch 
tegen te staan dat ik in het 
weekend in hetzelfde gebouw 
“vierde” waar ik door de 
week in werkte en als bij 
voorbeeld iemand een sleutel 
nodig had, was ik 
vanzelfsprekend de eerste 
aan wie men dat vroeg. 

Daarom zijn we toch maar 
gaan kijken op ’t Zand bij de 
kerk die onze parochiekerk 
was. Dat voelde vanaf het 
begin goed. Het was geen 
traditioneel “Roomse” kerk en 
had een modernere liturgie. 
Dat sloot mooi aan bij wat we 
in Purmerend gewend waren. 

Van begin af aan heb ik 
allerlei taken vervuld in de 
parochie. Het begon met het 
begeleiden van de Jongeren 
Woord Diensten. Dat was 
zelfs nog voordat mijn eigen 
kinderen die leeftijd hadden, 
maar ik had natuurlijk wel 
ervaring met de doelgroep 
(van 12 – 16), want dat was 
precies de leeftijd die 
kinderen van het voortgezet 
onderwijs hebben.  

In 1998 ben ik voorzitter 
geworden van de 
klankbordgroep. Dat was een 
groep die ontstaan was 
vanuit een protestgroep naar 
aanleiding van een conflict 
omtrent de pastoraal werker 
Hans Oldenhof. Toen de rust 
was weergekeerd zijn we 
verdergegaan als een soort 
adviesgroep van het 
parochiebestuur. Fons van 
Buuren, recent overleden, 
was secretaris. Na een jaar of 
vier is de klankbordgroep 
gestopt en ben ik 
communieuitdeler geworden.  

Tussendoor was ik nog 
betrokken bij het opstellen 
van het pastoraal beleidsplan 
“de zandweg op weg naar de 
herberg”. Het proces van 
beleidsplanontwikkeling 
culmineerde in een weekend 
in het Dominicaner klooster 
in Huissen in januari 2002. 
De brochure met de 
beleidsnotitie vormt, hoewel 
nu niet meer actief in 
gebruik, nog steeds de kern 
en leidraad voor het 
pastoraal en diaconaal beleid 
van de SFX. 

Lex van de Haterd, op vele fronten actief 
mag spelen als 
uitvaartvoorganger van de 
OLVvA:  

“Ik heb iets met 
begrafenissen, was al een 
aantal keren in 
familieverband als een soort 
ceremoniemeester bezig 
geweest die de plechtigheid 
aan elkaar praatte en wilde 
altijd al zoiets een keer 
doen. Maar 
uitvaartvoorganger is een 
taak die je niet kunt 
uitvoeren als je nog een 
baan hebt. Het is namelijk 
niet vooraf te plannen. Ik 
begon in 2018/2019 met een 
training bij Edith Vos en daar 
leerde ik al die zaken die van 
belang zijn bij een uitvaart in 
de kerk, van lichtritueel en 
lezingen tot absoute. Deel 
van die training was een 
stage van een half jaar, 
waarin ik mocht “kijken” bij 
andere uitvaartvoorgangers 
en geleidelijk ook gedeelten 
voor mijn eigen rekening 
mocht nemen. In september 
2019 ben ik als 
“gediplomeerd” 
uitvaartvoorganger 
begonnen. We werken met 
ons tienen. In de 
beperkingen van deze 
coronatijd heb ik er nog 
slechts vier hoeven doen. 
Het maximum aantal 
bezoekers was eerst 30 toen 
100 en nu weer 50 en de 
duur van de ceremonie is 
meestal veel korter dan 
voorheen in allerlei 
varianten. 

Vanaf het eerste telefoontje 
tot en met de uitvaart ben je 
er wel zo’n 15 á 20 uur mee 
bezig, inclusief een 
huisbezoek aan 
nabestaanden. Het 
merendeel van de 
nabestaanden heeft weinig 
tot niets (meer) met de kerk 
en het is verrassend hoe 
verschillend ze reageren op 
mijn vraag wat hun eigen 
inbreng in de viering kan 
zijn. Sommigen laten het 
helemaal aan mij over, 
anderen zijn verbaasd over 
het feit dat ze zoveel eigen 
inbreng mogen hebben. 

Ik vind het erg mooi om te 
doen omdat ik gemerkt heb 
dat je in zo’n week veel voor 
mensen kunt betekenen. 
Eigenlijk is er maar één 
lastig puntje: je moet elke 
twee weken een dag of drie/
vier ruimte vrijhouden in je 
agenda (ook al hoeft die 
meestal niet gebruikt te 
worden). 

Martin Lorijn  

Vanaf 2008 ben ik 
lekenvoorganger geworden 
en dat ben ik nu nog steeds, 
daar zit zowel een privékant 
aan als een “parochiekant”. 
Ik ben me veel meer dan 
voor die tijd gaan 
concentreren op de 
Bijbelteksten en ben op die 
manier ook mijn eigen geloof 
gaan verdiepen. Naar de 
parochie toe probeer ik de 
oude teksten op zo’n manier 
te “vertalen” dat ze in de 
actualiteit passen en een 
verbinding hebben met 
persoonlijke levensvragen. 

Ik maak ook graag en vaak 
gebruik van gedichten, 
bijvoorbeeld als slotgebed, en 
ben altijd alert op teksten die 
ik mogelijk zou kunnen 
gebruiken voor mijn 
overwegingen. Vrijwel vanaf 
het begin ben ik voorzitter 
van de voorgangers en sinds 
kort ook verantwoordelijk 
voor het rooster.” 

Je bent nu op een periode in 
je leven gekomen dat je op 
verschillende manieren met 
afscheid bezig bent 
(geweest). Afscheid van een 
drukke baan als docent, 
rector en voorzitter van het 
bestuur van een 
onderwijsorganisatie; 
afscheid van een 
vrijwilligersbaan als 
museumconservator en (op 
een andere manier) 
uitvaartvoorganger die het 
afscheid van een dierbare 
mede vormgeeft. 

“Wat school betreft: dat voelt 
goed. Ik heb er “mijn ding 
gedaan” en na zo’n lange tijd 
heeft de werkgever ook wel 
behoefte aan een nieuw 
iemand. Ik heb leiding 
kunnen geven aan de 
uitvoering van veel nieuw 
beleid zoals de invoering van 
structurele kwaliteitszorg en 
het versterken van de 
culturele profilering van de 
school. En later aan het 
stimuleren van de 
maatschappelijke opdracht 
van de school en de invoering 
van de principes van de 
lerende organisatie. Ik heb 
een fijne tijd beleefd. Mijn 
achterstand op ICT-gebied 
heb ik aardig kunnen 
verbloemen dankzij het 
administratief personeel om 
me heen en vond het goed 
zo. Op 1 mei 2018 werkte ik 
precies 40 jaar in het 
onderwijs, een mooi moment 
om 2,5 jaar vóór mijn AOW-
datum met pensioen te 
gaan.” 

“Museum de Wieger was een 
vrijwilligersfunctie. Ik werd 
gevraagd me in te zetten 
voor het 40-jarig jubileum in 
2016. Er was geen 
conservator meer. Die functie 
was gesneuveld in de grote 
bezuinigingsronde van 2010 

en de organisatie was 
omgebouwd tot een 
vrijwilligersorganisatie met 
nog één betaalde kracht. 
Nadat een jaar was 
verstreken vroeg men mij 
door te gaan en dat deed ik 
met plezier. Er was een win-
winsituatie: zij hadden een 
gratis conservator en ik had 
een professioneel podium om 
mijn passie op uit te oefenen. 
In de loop van de volgende 
vier jaar kwam er steeds 
meer bij, met name op het 
gebied van collectiebeheer. 
In het begin kon ik met 
anderhalve dag per week 
volstaan (ik werkte toen ook 
nog drie dagen per week voor 
het Meridiaan College), maar 
na mijn pensioen werden het 
twee tot drie dagen en 
hoewel ik veel vanuit huis 
kon doen, moest ik toch ook 
met regelmaat naar Deurne.   

Na vier jaar ging het goed 
met het museum en wilde de 
Gemeente wel weer 
investeren. Ik kreeg de vraag 
of ik (“betaald”) verder wilde 
en dan ook directeur zou 
willen worden, een functie die 
tot dat moment werd 
ingevuld door de leden van 
het bestuur. Dat wilde ik niet, 
ik was niet voor niets met 
pensioen gegaan.  

Ik had tegen die tijd wel zo’n 
beetje alle tentoonstellingen 
die ik wilde samenstellen 
georganiseerd en 
Kunstenaarsvereniging de 
Ploegh had mij als nieuwe 
bestuursvoorzitter gevraagd, 
vandaar dat iemand anders 
(toevallig ook uit Amersfoort) 
nu conservator/directeur van 
De Wieger is geworden. 
Leonie en ik namen afscheid 
met een tentoonstelling van 
onze eigen collectie (nog te 
zien tot 16 mei 2021). 

Tenslotte het afscheid van 
dierbaren, waar jij een rol bij 
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Let op! De volgende Zandloper verschijnt op  
11 april 2021. Kopij uiterlijk 4 april 2021. 

Zondag 28 maart 

*Palmzondag*  

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

Donderdag 1 april 

20.00 uur 

*Witte Donderdag*  

Om de Tafel 

Fred van Kan 

Lex van de Haterd 

Projectkoor 

Vrijdag 2 april 

15.00 uur 

*Goede Vrijdag*  

Kruisweg 

Lex van de Haterd 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Zaterdag 3 april 

19.00 uur 

*Aan de vooravond van  

Pasen* 

Huib Klamer 

Giny Wierenga 

Projectkoor 

Zondag 4 april 

*Pasen*  

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 11 april 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Adriaan van Es 

Projectkoor 

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

Overleden 

16 februari 

Henk Kruthoff   

(82 jaar) 

Wanneer: Goede Vrijdag, 2 

april 2021 16:00 uur 

Waar: opname in de Sint 

Franciscus Xaveriuskerk/

online mee te maken. 

Wat: een korte en intieme 

versie van de Matthäuspas-

sion van J.S. Bach, live uitge-

voerd en online mee te 

beleven. 

Wie: tien professionele 

zangers van het Mini-

Matthäus-ensemble en Cees-

Willem van Vliet, klavier. 

Organisatie: stadsdominee 

Diederiek van Loo en Spiritu-

eel Cultureel Centrum. 

De Matthäuspassion van Jo-

hann Sebastian Bach is 

krachtige, prachtige muziek, 

die in de tijd voor Pasen al-

tijd volle zalen trekt. Maar in 

dit coronajaar zal dat ner-

gens kunnen, want normaal 

gesproken zijn er een dub-

belkoor en dubbelorkest voor 

nodig. Zoveel mensen op een 

podium is op dit moment niet 

verantwoord. Het Mini-

Matthäus-

ensemble brengt 

Bachs meester-

werk echter al 

jaren in de kleinst 

mogelijke be-

zetting van tien 

zangers en een 

instrumentalist, 

met concerten 

door kerken en zalen en zelfs 

cafés in het hele land.  

Zo’n kleine groep past wel 

binnen de RIVM-maatregelen 

en we zijn dan ook bijzonder 

blij dat we dit ensemble naar 

Amersfoort hebben kunnen 

halen. Nu kan iedereen toch 

genieten van een live 

uitvoering van dit beroem-

dste werk uit de muziekges-

chiedenis. Iedereen? Ja, want 

het Mini-Matthäus-ensemble 

heeft gekozen voor een 

verkorte uitvoering, zodat 

ook mensen die opzien tegen 

een drie uur durend concert 

nu kennis kunnen maken met 

de Matthäuspassion. 

Bovendien kunt u het gratis 

en vanuit huis genieten nu 

zowel kerken als concertpo-

dia dicht zijn. Geen van de 

bekende aria’’s ontbreekt en 

door de intieme, enkelvoudi-

Bachs meesterwerk, de helft korter 

Mini-Matthäuspassion op 
Goede Vrijdag live online 

ge bezetting van alle stem-

men komt het aangrijpende 

verhaal van Jezus’ lijden 

dichterbij dan ooit. En dat 

oude verhaal over trouw en 

verraad ontroert ieder mens, 

gelovig of niet. De Mini-

Matthäus is daarmee voor 

kenners en liefhebbers, maar 

ook voor iedereen die Bach 

altijd te zwaar en te lang 

vond. 

Het concert is een initiatief 

van de stadsdominee van 

Amersfoort, en komt tot 

stand samen met het Spiritu-

eel Cultureel Centrum en de 

samenwerkende binnen-

stadskerken. De Mini-

Matthäus is mee te beleven 

via www.stadsdominee.nl en 

de websites van de binnen-

stadskerken, op Goede 

Vrijdag 2 april. 


