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Waarom een Brandloper? 
maar ook in het bredere 
verband van de parochie 
‘Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort’: OLVA en 
het Bisdom. Mensen als 
pastores en voorgangers 
van het pastorale team 
hebben een baan met 
een bijbehorend salaris. 
Onze dirigent en de 
musici zijn nog de enige 
werknemers die wij uit 
eigen middelen 
bekostigen. De overigen 
worden betaald uit de 
gezamenlijke kas. Wij 
betalen dus 20 procent 
(nu nog) van de 
algemene kosten. Hierbij 
valt nog op te merken 
dat er de laatste jaren al 
ongelooflijk veel is 
bezuinigd dan wel weg-
bezuinigd: met name op 
de personeelskosten. Er 
is geen diaconale 
medewerker meer; te 
duur. Pastoraal 
medewerkster Edith Vos 
heeft minder uren 
gekregen dan gewenst, 
Sytze van der Velde is 
niet vervangen en ook 
het centraal secretariaat 
heeft moeten inleveren. 
Dat er afdrachten zijn 
voor het Bisdom roept 
ieder jaar vragen op, 
maar zonder in details te 
willen treden kan wel 
worden gesteld dat ook 
dat geld goed wordt 
besteed; ook het Bisdom 
leeft niet van brood 
alleen. 

Nogmaals, zonder al te 
gedetailleerd te zijn, 
willen wij hier toch nog 
eens uiteenzetten waar 
het geld vandaan komt 
en vooral ook waar het 
heen gaat. Let wel, het 
gaat hieronder alleen 
over onze 
geloofsgemeenschap Sint 
Franciscus Xaverius. De 
andere 
geloofsgemeenschappen 

In plaats van de 
gebruikelijke ‘Zandloper’ 
heeft het lokaal team, 
bestaande uit Zandraad 
en Pastoraatsgroep, 
besloten u allen een 
speciale editie te geven 
onder de veelzeggende 
titel ‘Brandloper’. In deze 
uitgave wil het lokaal 
team haar zorgen met u 
delen op het vlak van 
geld. Naast alle andere 
zorgen die er zijn is dat 
een heikel onderwerp. 
De actie ‘Kerkbalans’ 
riep bij veel mensen de 
vraag op waar dat geld 
eigenlijk naartoe gaat. 
Naast de grote uitgaven 
als afdracht, salaris en 
onderhoud gebouw zijn 
er bijvoorbeeld ook de 
kosten van de vieringen. 
In onderstaand overzicht 
vindt u een globaal 
overzicht en daarbij een 
meer gespecificeerd 
overzicht van de kosten 
per viering. 

We weten natuurlijk dat 
u trots bent op uw Sint 
Franciscus Xaveriuskerk. 
En met recht. De kerk 
staat fier overeind, 
onderhoud wordt steeds 
met zorg uitgevoerd, de 
vieringen zijn nog altijd 
mooi en zinvol en onze 
koren zijn gekend om de 
kwaliteit en dat willen we 
ook graag zo houden. 
Dat er veel mensen 
nodig zijn om dit alles in 
stand te houden is u ook 
bekend: heel veel 
vrijwilligers zijn 
bijzonder betrokken en 
steken heel veel tijd in 
de ‘SFX’ om die afkorting 
maar eens te gebruiken. 
Want zo wordt het 
gezegd: mijn kerk, mijn 
SFX. Maar vrijwilligers 
kunnen niet alles doen. 
Ook professionals 
leveren hun diensten. 
Binnen onze eigen kerk, 

hierin betrekken zou een 
vertekend beeld kunnen 
opleveren, aldus de 
financiële experts. En 
voor alle duidelijkheid 
lichten we er een 
kostenpost uit die wel 
uitgebreid wordt 
weergegeven: de 
vieringen. Te vaak wordt 
nog gedacht dat de 
vieringen in onze kerk 
niet veel kosten. “Wat 
kaarsen, beetje wierook, 
verlichting en dan zijn 
we er wel” is een veel 
gehoord verhaal. Dat het 
wel wat anders ligt, staat 
hieronder gespecificeerd: 

Beide koren oefenen 
twee maal twee uur per 
week onder leiding van 
de dirigent, bijgestaan 
door een pianist. De 
viering eist van dirigent 
en musicus nog eens een 
uur; plus nog een uur 
overleg met de 
voorganger. Bij elkaar 
dus twaalf uur, wat bij 
elkaar al 600,-- euro is. 
Daarbij komen nog 
kosten voor verwarming, 
licht, kaarsen, wierook, 
orde van dienst, 
stemmen en onderhoud 
van twee orgels en een 
vleugel; gebruik van 
pastorie, inclusief 
apparatuur als 
computer, 
kopieerapparaat en 
koffie. Grofweg is dat 
ook zo’n 150,-- euro per 
week. De kosten van een 
viering komen zo uit op 
ongeveer 750,-- euro 
per week. Het moet nog 
maar eens gezegd: dan 
is een ‘karig’ muntje 
(zelfs bij een volle kerk) 
op geen stukken na 
voldoende om de kosten 
te dekken.  

 
 

(zie vervolg op pagina 2) 
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DE ZANDLOPER Vervolg Waarom een Brandloper? 
Totaal kosten/opbrengsten Sint Franciscus Xaverius: 

personeelskosten    34.600,-- 

kosten onroerend goed   22.738,-- 

rente en kosten van schulden      547,-- 

kosten eredienst     2.559,-- 

kosten pastoraal       610,-- 

beheerskosten    10.740,-- 

incidentele lasten       286,-- 

kosten/opbrengsten centrale org. 88.291,--  
(=1/x deel van het totaal) 

totaal             160.371,-- 

opbrengsten SFX           116.405,-- 

Tekort     43.966,-- 

Het is duidelijk dat dit op den 
duur natuurlijk niet is vol te 
houden. De kosten stijgen, 
de inkomsten dalen. En 
vanuit de parochianen valt 
niet te verwachten, noch te 
verlangen dat dit gapende 
gat van vele duizenden 
euro’s jaarlijks wordt 
aangevuld, laat staan dat we 

in riante omstandigheden 
komen te verkeren. Als er 
niets gebeurt leidt dit 
onherroepelijk tot een 
rampzalig einde. Vanuit onze 
eigen geloofsgemeenschap 
zijn er wel ontwikkelingen 
opgestart om de inkomsten 
te verhogen. Maar helaas, 
ook in dit geval gaan de 

Dauwtrappen  
met  
Hemelvaart 

Dauwtrappen is voor vroege 
vogels; de wereld is nog stil 
en vol verwondering. Doe je 
mee?  
We verzamelen 
Hemelvaartsdag 13 mei om 
07.00 uur bij Het Brandpunt. 
Dan kan je kiezen: of fietsen, 
of struinen door de wijk en 
het Schothorsterpark. Wat je 
ook kiest: je hebt een 
speurneus nodig. Uiteindelijk 
kom je terecht bij de St 
Martinuskerk waar we samen 
ontbijten. Wanneer iedereen 
zelf wat brood meeneemt, 
dan leggen we dat op grote 
schalen om samen te delen. 
Ans en Ad van de Sint 
Martinuskerk zorgen voor 
koffie, thee en 
sinaasappelsap. Er is nog een 
klein programma en een 
daverende verrassing van 
pastor Mauricio. Rond kwart 
over 9 sluiten we af met een 
korte viering in de tuin bij de 
vijver waarna iedereen weer 
zijn eigen weg kan gaan. 

De organisatie is in handen 
van de gezamenlijke kerken 
van Amersfoort Noord en 
Soesterkwartier, maar 
iedereen uit andere kerken in 
Amersfoort kan meedoen!  

Voor de organisatie en het 
ontbijt willen we wel graag 
weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Opgave bij 
Josephine van Pampus, 
jvanpampus@casema.nl 
Graag vermelden of je wilt 
fietsen of wandelen. (circa 
1.15 uur)  

Anna, Martin, Rein en 
Josephine 

Groene Kerk/ milieuscan: 

De Zandraad is in overleg 
met de initiatiefgroep Groene 
Kerk, bestaande uit Huib 
Klamer, José Vastbinder en 
Jan Peter Oosterloo. De 
groep heeft op verzoek een 
milieuscan gedaan. De vraag 
is hoe de SFX de impact op 
het milieu kan verminderen 
of meer duurzame keuzes 
kunnen worden gemaakt. 
Gesproken is over 
energiegebruik, 
huishoudelijke artikelen, 
koffie en thee, afvalscheiding 
en autogebruik en hierover 
zijn afspraken gemaakt. 
Tijdens de Dag van de 
Schepping (1 september) 
zullen Lokaal Team en 
initiatiefgroep Groene Kerk 
onze plannen meer 
uitgebreid presenteren. 

Streaming/ gebruik 
opnameapparaten: 

We prijzen ons gelukkig met 
de nieuwe mogelijkheden 

qua beeld, geluid en 
opnamefaciliteiten. Dit 
samen met de inzet van de 
streaminggroep maakt dat 
we in de Coronatijd toch 
kunnen vieren en met elkaar 
verbonden zijn. Daar waar 
nog verdere verbeteringen 
nodig zijn zullen we daar aan 
werken. De nieuwe 
faciliteiten hebben wat 
gekost maar bieden ook de 
mogelijkheid om hieraan te 
gaan verdienen, zoals bij 
concerten en andere 
evenementen.  

Open monumentendagen: 

Op 11 en 12 september zijn 
weer de Open 
Monumentendagen. Het 
thema is dit keer gastvrijheid 
en toegankelijkheid. Dit sluit 
goed aan bij de herberg die 
we als SFX willen zijn. We 
doen hier daarom graag aan 
mee, zowel voor de zaterdag 
als voor zondags vanaf 13.00 
uur. We zullen mogelijk 

maatregelen moeten nemen 
in verband met het 
tegengaan van 
coronabesmettingen. Daar 
komen we nog op terug. 

Frans en Hildehof/
beelden: 

De Frans en Hildehof is al 
weer drie jaar geleden van 
start gegaan. De bloembollen 
staan inmiddels opnieuw 
prachtig in bloei, er zijn 
nieuwe vakken gerealiseerd 
en inmiddels staan er drie 
banken gemaakt uit hout van 
een omgezaagde boom. De 
initiatiefgroep timmert 
verder aan de weg met 
plannen voor een 
overkapping met 
regenwateropvang, waarover 
we in overleg zijn. Verder zal 
een groep kunstenaars van 
De Ploeg vanaf 1 juli beelden 
gaan plaatsen als tijdelijke 
tentoonstelling, passend bij 
het karakter van de tuin, 
met als titel Hemelladder.  

Nieuws uit het Lokaal team  
(Zandraad + Pastoraatsgroep) 

kosten voor de baat uit: om 
meer geld te genereren moet 
onze kerk geschikt gemaakt 
worden voor meer 
doeleinden dan alleen de 
erediensten en concerten. De 
daarmee geraamde kosten 
overschrijden ruimschoots de 
half miljoen. Er is weliswaar 
een (voorlopige) toezegging 
gedaan van 250.000 euro, 
maar een intensieve 
zoektocht in andere bronnen 
heeft tot op heden 
onvoldoende resultaat 
opgeleverd. Kortom; we 
willen graag onze kerk 
behouden op de manier die 
wij willen, maar een 
oplossing ligt niet in het 
verschiet. Wie een idee 
heeft: stap naar voren. Het 
bekende ‘penninkske van de 
weduwe’, hoe welkom ook, is 
niet meer voldoende 

Met een oprecht vriendelijke 
groet, 

Jos Smeels, voorzitter 
Zandraad en Marja 
Hogendoorn, voorzitter 
Pastoraatsgroep. 
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2 mei 2021 

Wanneer: 
maandag10 mei 
20.00 tot 21.30 uur 

Waar: via Zoom 

 Corona heeft heel ons het 
leven op zijn kop gezet. Het 
onnatuurlijke afstand 
bewaren verstoort diepgaand 
onze relaties: privé en in 

Kerk – zijn, nu en straks 
Wat leren we van Corona? 

vriendenkring,  in werk, op 
school, uitgaan en recreatie. 
Ook kerken ondervinden de 
gevolgen; de gewone 
diensten en samenkomsten 
zijn  voorbij. Online vieringen 
zijn geen echte vervanging 
maar geven ook weer nieuwe 
mogelijkheden en dimensies. 
Onzeker is hoelang Corona 
nog blijft doorwerken, ook na 
de vaccinaties.  Uit 
onderzoek komt naar voren 
dat  de band van mensen 
met de kerk losser wordt. 
Mensen raken de kerkgang 
ontwend. Het proces van 
secularisatie en vergrijzing, 
dat al langer gaande is, zal 
wellicht versnellen Voor wie 
al op een ‘randje’ staat kan 
deze tijd het laatste duwtje 
zijn om af te haken.  
 
Dit is een moment voor 
kerken om zich bezinnen: 
Hoe verder?  Zijn nieuwe 
vormen van kerk-zijn nodig 
en mogelijk? Hoe blijven 
mensen verbonden met 
elkaar? En wat kunnen we 
juist betekenen voor mensen 
buiten onze eigen groep, juist 
nu?  

Over deze vragen  hoort u 
eerst drie inleiders; 
achtereenvolgens: 

- Jan Hoogland, bijzonder 
hoogleraar christelijke 
filosofie Universiteit Twente; 
docent bestuurskunde Vrije 
Universiteit;  lid Nederlands 
gereformeerde kerk 
Amersfoort-Noord 
- Marieke den Braber, 
predikant De Hoeksteen  
(protestants, PKN) 
- Josephine van Pampus, 
pastor parochie Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort 
(OLvA);  voorzitter Raad van 
Kerken Amersfoort. 
 
Gespreksleider is Wiebo 
Spoelstra, vice-voorzitter 
Raad van Kerken Amersfoort, 
directeur Etty Hillesum 
Lyceum (Deventer), actief in 
de Fonteinkerk (protestants, 
PKN). 

Na deze inleidingen gaan we 
met elkaar en met de 
inleiders in gesprek in 
breakoutrooms. 

Informatie en opgave: 
secretariaatscc@gmail.com 
Deelname is kosteloos. 
Na opgave ontvang u een 
zoomlink. 
 
Organisatie: Spiritueel 
Cultureel Centrum en Raad 
van Kerken Amersfoort 

Na de Hemelvaart van Jezus 
is het negen dagen lang 
wachten op de Geest die ons 
met Pinksteren is beloofd. 
Negen dagen krijg je de tijd 
en ruimte om je gevoelig te 
maken voor de geestkracht 
die verscholen ligt in geloof 

Eigentijdse Pinksternoveen 2021 

en het leven. Volgens oude 
traditie is het gebruikelijk om 
in die  ‘verweesde’ dagen een 
noveen te bidden en daarbij 
een noveenkaars aan te 
steken die 9 dagen lang het 
vuur brandend houdt.  

Kaars en boekje 

Diverse voorgangers van PKN 
en OLVA hebben dit jaar weer 
een boekje gemaakt met 9 
eigentijdse teksten en 
gebeden. Marjet de Jong 
ontwierp voor de kinderen 
een speciale pagina met 
ideeën en knutsel en 
natuurlijk is er ook dit jaar 
weer een oecumenische 
Vlammenjacht.  

Een noveenkaars inclusief 
boekje kost € 5,-. Omdat we 
deze weken nog steeds niet 
samen kunnen komen om te 
vieren brengen we dit keer 
de kaars en het boekje op 
Hemelvaartsdag weer bij 
iedereen thuis. Wil je graag 
zo’n kaars en boekje 
ontvangen, geef dan je naam 
en adres op via de WhatsApp 
of telefoon van Josephine van 
Pampus 06-300 99163, of via 
het mailadres 
jvanpampus@casema.nl  

Betalen kan via een 
betaalverzoek via de telefoon 
of bij het afleveren van de 
kaars.  

Wie een kaars wil, graag 
opgeven vóór 7 mei. En wie 
het leuk vindt om op 
Hemelvaartsdag te helpen 
met de verspreiding van de 
kaarsen: meld je bij:  

Josephine van Pampus 
Telefoon: 06-300 99 163 

Voor iedereen die het 

informatieve blad Mirakel, 

met kopij vanuit alle OLVvA 

geloofsgemeenschappen, 

nog niet ontvangt, maar dit 

wel zou willen. Stuur een 

email naar abo-

mirakel@katholiekamersfoort

.nl  

Mirakel  
ontvangen? 
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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  
6 juni 2021. Kopij uiterlijk 30 mei 2021. 

Zondag 9 mei 

*6e zondag van Pasen* 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Zondag 16 mei 

11.00 uur 

*7e zondag van Pasen* 

Eucharistieviering 

Pastoor Joachim Skiba 

Projectkoor 

Zondag 23 mei 

*Pinksteren* 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Fred van Kan 

Projectkoor 

Zondag 30 mei 

*Feest van de Heilige Drie-

eenheid* 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 6 juni 

*Feest van het Heilig Sacra-

ment* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

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

 

6 mei 2021: Online avond 

over diversiteit en inclusie 

Op 6 mei organiseren de 

Amnesty werkgroepen 

Amersfoort en Leusden een 

online avond over diversiteit 

en inclusie. Met als 

gastspreekster Kathleen Fer-

rier, deskundige op het ge-

bied van ontwikkelings-

Diversiteit en inclusie 
samenwerking, mensen-

rechten en diversiteit 

Voordat Kathleen Ferrier in 

2002 Kamerlid werd voor het 

CDA als woordvoerder voor 

internationale samenwerking, 

onderwijs, gezondheidszorg 

en sociale zaken. werkte ze 

als deskundige op het gebied 

van ontwikkelingssamen-

werking in onder andere Chili 

en Brazilië. Na haar afscheid 

van de actieve politiek in 

2012 woonde en werkte zij 

vijf jaar in Hong Kong. Sinds 

2019 is ze voorzitter van de 

Nederlandse Unesco Com-

missie. Kathleen Ferrier is de 

jongste dochter van de eerste 

Surinaamse president. 

digitale inloop: 19:45 uur, 

online programma 20.00-

21.00 uur 

Een van de vier heiligen 

naast Franciscus Xaverius, 

Stanislaw Kostka en Agnes, 

op het hoofdaltaar is Aloysius 

Gonzaga (1568-1591), af-

komstig uit de adellijke fami-

lie Gonzaga. 

Aloysius is geboren in 1568 

in een plaats niet ver van 

Mantua in Italië. Hij was 

page aan het hof van de 

Medici. Zijn vader, markies 

Ferrante Gonzaga, stippelde 

een militaire loopbaan voor 

hem uit, maar Aloysius (Luigi 

in het Italiaans) bekende als 

snel dat hij een religieus le-

ven wilde leiden. In 1585 

trad hij in in de jezuïetenorde 

in Rome, net als Stanislaw 

Kostka.  

In 1590 brak een heftige 

pestepidemie uit in Rome. 

Aloysius hielp met de ver-

zorging van de zieken. Hij 

werd zelf ziek en overleed in 

1591. 

In 1726 werd hij, samen met 

Aloysius Gonzaga 
Stanilaw Kostka, door paus 

Benedictus XIII heilig verk-

laard. Zijn naamdag wordt 

gevierd op zijn sterfdag: 21 

juni. 

Waarschijnlijk hebben meer-

deren onder ons de laatste 

anderhalf jaar, de tijd van 

het coronavirus in de wereld, 

gebeden tot de heilige Aloys-

ius voor bescherming, voor 

een goede gezondheid. 

Halina Janczak 


