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Website xaveriusamersfoort.nl  
gaat verdwijnen 

Tiggeler en Bart Verreijt 
als grote animatoren 
werden de vaste 
gegevens niet meer goed 
bijgehouden en met 
name inhoudelijk boette 
de site in aan kwaliteit.  

Daarom werd besloten 
een transitieproces in te 
zetten waarbij de 
website van de SFX 
geleidelijk zal opgaan in 
de site van 
katholiekamersfoort.nl. 
Wanneer dat proces 
voltooid zal zijn is 
afhankelijk van de tijd en 
energie van degenen die 
de essentiële inhoud van 
de SFX-site zullen 
overzetten. 

Voorlopig zullen de 
nieuwsberichten op beide 
sites worden geplaatst, 
Zandlopers en 

Wanneer dan en 
waarom?  

In de nieuwsbrief van 27 
maart stond de lancering 
van de nieuwe website  
van 
katholiekamersfoort.nl 
aangekondigd. Het 
grootste verschil met de 
oude site is dat de 
geloofsgemeenschappen 
van de parochie een veel 
prominentere plek 
hebben gekregen en de 
layout strakker en frisser 
is geworden: in één klik 
land je op de (subsite) 
van je eigen 
geloofsgemeenschap. 

Enige tijd geleden al 
constateerde het lokale 
team dat het moeilijk 
werd de site van de SFX 
in de lucht te houden. 
Sinds het vertrek van Ad 

nieuwsbrieven natuurlijk 
ook. De vieringen (en 
teksten van 
overwegingen) komen in 
het linker vakje, 
Zandlopers en 
nieuwsbrieven rechts. De 
essentie van de huidige 
vaste gegevens komt 
uiteindelijk in het 
midden. Als ieder 
tevreden is over de 
transitie zal de website 
van 
xaveriusamersfoort.nl uit 
de lucht gaan. 

Neemt u eens een kijkje 
op www. 
katholiekamersfoort.nl, 
dan kunt u wennen aan 
de nieuwe vormgeving. 

Martin Lorijn, redacteur 
en webmaster 
katholiekamersfoort.nl 

Een dikke knuffel! 
Ja, ik weet het, het mag 
nog niet. 

Maar wat was ik blij en 
ontroerd, toen ik op de 
ochtend van Pasen de 
viering kon meemaken. 
En daarom wil ik graag 
iedereen: pianist en 
dirigent/cantor, de 
voorganger en lector,de 
koster, de streaming-
groep, de mensen van 
de planning, de 
bloemengroep en van de 
ontvangst heel hartelijk 
bedanken, die dit toch 
weer mogelijk hebben 
gemaakt, zij het met wat 
beperkingen. 

Voor mij was het echt 
PASEN! 

En de knuffel komt later 
nog wel. 

Tineke Kuipers 
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Let op! De volgende Zandloper verschijnt op  
2 mei 2021. Kopij uiterlijk 25 april 2021. 

Zondag 18 April 

11.00 uur 

*Derde zondag van Pasen* 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Projectkoor 

Zondag 25 April 

*Vierde zondag van Pasen* 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Huib Klamer 

Projectkoor 

Zondag 2 mei 

*Vijfde zondag van Pasen* 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

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

 

Dit verhaal vond ik in een 
boek met joodse verhalen. 
Het boek staat al ruim 30 
jaar in mijn boekenkast.  Bij 
herlezing ik was verrast door 
de actualiteit ervan. 

Ria Sweers 

Er was eens een wijze koning 
en die regeerde over de hele 
wereld. Op een dag las die 
wijze koning in stenen een 
ontstellende boodschap: ”Alle 
mensen, die zouden eten van 
de volgende oogst zouden 
gek worden – helemaal knet-
tergek, geschift en getikt, 
volkomen knots”. 

De wijze koning kreeg het er 
benauwd van. Hij zei tot zijn 
knapste raadsman: “Wat 
moeten we doen?” 

Zijn knapste raadsman zei: 
“Maar koning, dat is toch 
heel eenvoudig. Dat u daar 
zelf niet opgekomen bent. U 
en ik zullen alleen maar eten 
van het voedsel dat van de 
vorige oogst is overgebleven, 
tot er weer eten is van de 
oogst na de volgende oogst”. 

De wijze koning zei: “En alle 
andere mensen in de wereld, 
waar moeten die van eten?” 

De raadsman zei: “Voor de 
andere mensen is er gewoon 
niet genoeg.  Want er is nu 
eenmaal niet genoeg te eten 
over van de vorige oogst. Ze 

zullen dus wel moeten eten 
van de volgende oogst ”. 

De wijze koning zei: “Nee dat 
wil ik niet. Trouwens, als 
enkel jij en ik niet gek zullen 
zijn in een wereld van louter 
gekken, waar zou dat in 
hemelsnaam goed voor 
wezen? De gekken zullen 
enkel maar denken, dat wij 
gek zijn”. 

De raadsman zei: “Koning, ik 
ben immers uw knapste 
raadsman. Ik kan u alleen 
maar raden, wat kan, wat 
mogelijk is. Er is nu eenmaal 
niet genoeg te eten over van 
de vorige oogst. Niet voor 
alle anderen. Er is maar net 
genoeg voor u en mij”. 

En weer zei de wijze koning: 
”Nee, dat wil ik niet. We  
horen allemaal bij elkaar. We 
zullen allemaal eten van het 
eten van de volgende oogst. 
Ook jij en ik. Dan worden we 
allemaal maar gek”. 

En zo gebeurde het. Alle 
mensen aten van de vol-
gende oogst.  

En alle mensen werden gek - 
helemaal knettergek, geschift 
en getikt, volkomen knots. 
En na een tijdje, hoe zag het 
er toen in de wereld uit? 

Zo: In het ene land was eten 
te veel, ze gooiden het eten 
met tonnen en tonnen te-

De wijze koning en de gek geworden  
wereld. 

gelijk op de vuilnisbelt – en 
in het andere land gingen 
mensen dood van de honger. 
Sommige mensen hadden zo 
ontzettend veel geld, dat ze 
hele paleizen lieten bouwen – 
en anderen hadden geen dak 
boven het hoofd. Wie geld 
had, die had het voor het 
zeggen – mensen zonder 
geld telden niet meer mee, 
nooit en nergens. Hele 
volkeren trokken ten oorlog 
en roeiden andere volkeren 
uit. Hele bossen gingen dood 
door alle viezigheid in de 
lucht en in de aarde. De zee 
werd helemaal vergiftigd en 
duizenden zeedieren gingen 
dood. Zo ziet het eruit in een 
wereld van louter gekken. 

Maar voordat de wijze koning 
en zijn knapste raadsman de 
eerste hap zouden nemen 
van het eten van de volgende 
oogst had de koning zijn arm 
om de schouder van zijn 
raadsman gelegd en met 
tranen in de ogen had hij 
gezegd: “Mijn vriend, laat 
ons een teken zetten op ons 
voorhoofd. Ja, we zullen gek 
worden, net als alle anderen. 
Maar als we later naar elkaar 
kijken en als we later in de 
spiegel kijken, dan zullen we 
dat teken zien en tenminste 
wéten, dat we gek zijn.” 

DAC-nieuws 
De werkgroep diaconale 
activiteiten. DAC-groep heeft 
ook dit voorjaar weer een 
fleurige attentie verzorgd 
namens de SFX. Veel dank 
aan hen en aan de dames 
van de bezoekgroep, die 
deze attentie  bij meer dan 
zeventig van onze leden 
thuis bezorgden! 

De pastoraatsgroep.  


