
 

Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius 
behorend tot Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

6 juni 2021 

 

DE ZANDLOPER 
www.xaveriusamersfoort.nl 

Tweeëndertigste jaargang nummer 6 

In dit nummer: 

Bloemengroet voor Els 2 

Lectoren gezocht 2 

OLVvA-breed Uitvaart-

koor 
2 

Samen eten en drinken 

in de bijbel  2 

Gedachten bij het 

overlijden van 

Leo Koerhuis 
3 

Gedachtenis Wim  

Langedijk 4 

Zonnewijzer Jaipur 4 

Zondagsvieringen 4 

Brief  aan de mensen van Het Brandpunt 
belangrijk. Geloven 
betekent voor ons een 
actieve, open houding 
naar elkaar toe hebben. 
Iedereen in zijn / haar 
eigen waarde. 

Wij zijn beschaamd en 
willen graag helpen, 
maar wij voelen dat we 
met lege handen staan. 
Wij nodigen jullie van 
harte uit om contact met 
ons op te nemen, 
wanneer jullie het idee 
hebben dat wij ook maar 
iets kunnen doen / 
betekenen. Weet dat we 
met jullie meeleven en 
aan jullie denken. Wij 
willen naar vermogen 
meedenken over de 
toekomst en niet op de 
laatste plaats een steun 
zijn voor Josephine van 
Pampus. Een dolksteek 
in haar oecumenische 
hart, miskenning van een 
pastor die voorop gaat 

Lieve mensen van Het 
Brandpunt, 

Het Lokaal team van de 
geloofsgemeenschap van 
de Sint Franciscus 
Xaverius heeft vol 
onbegrip kennisgenomen 
van het besluit van 
kardinaal Eijk. Onbegrip 
omdat er geen 
wederzijdse 
communicatie is en het 
besluit meer wegheeft 
van een decreet. 
Katholiek en 
oecumenisch Amersfoort 
wordt voor een 
voldongen feit geplaatst. 
Wij betreuren het enorm 
dat de samenwerking in 
de huidige vorm niet 
wordt voortgezet. We 
zijn verbijsterd en voelen 
ons lamgeslagen. 
Oecumene is ook voor 
de St. Franciscus 
Xaverius 
geloofsgemeenschap 

waar het de 
verbindingen tussen 
kerken en 
geloofsgemeenschappen 
betreft.  

Wij wensen jullie, als 
geloofsgemeenschap Het 
Brandpunt, en Josephine 
heel veel sterkte.  

Hartelijke groet, 

Lokaal Team St. 
Franciscus Xaverius, 
namens de 
geloofsgemeenschap St. 
Franciscus Xaverius 

Jos Smeels (voorzitter 
Zandraad) 
Marius Boersen 
Robert Breed 
Marja Hogendoorn 
(voorzitter 
Pastoraatsgroep) 
Ria Sweers 
Francien Woets 
Wim Jansen 

Het Brandpunt 
het Brandpunt en een 
ander richting het OLVvA 
parochiebestuur. De 
laatste brief is 
uiteindelijk een 
gezamenlijke brief 
geworden vanuit alle 
geloofsgemeenschappen 
van OLVvA naar het 
parochiebestuur. De brief 
aan de 
geloofsgemeenschap van 
het Brandpunt vindt u 
hieronder. We houden u 
op de hoogte van de 
verdere ontwikkelingen. 

Het Lokaal Team SFX 
heeft met onbegrip en 
verbijstering kennis 
genomen van het 
eenzijdige besluit van 
het Bisdom dat de 
katholieke kerk niet 
langer zal bijdragen aan 
de oecumenische 
vieringen bij het 
Brandpunt. Wij voelen 
ons hier zelf in geraakt 
en spreken onze 
solidariteit uit naar de 
geloofsgemeenschap van 
het Brandpunt. We 
hebben naar aanleiding 
hiervan twee brieven 
geschreven. Eén als 
steun aan de 
geloofsgemeenschap van 
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DE ZANDLOPER Bloemengroet voor Els 
25 jaar bloemengroep 

Vrijdag 30 april j.l. heeft Els 
Lautenschutz afscheid 
genomen als hoofd van de 
werkgroep Bloemen. Zij 
heeft die taak met veel 
plezier en een grote inzet 25 
jaar lang  gedaan, nadat ze 
deze in 1996 heeft 
overgenomen van Trudie 
Briedé. 
Wij als bloemengroep zullen 

haar missen. Els was altijd ìn 
voor ideeën voor versiering 
in de Adventsweken en met 
Kerst, voor de Vastentijd en 
de Stille Week, voor Pasen 
en Pinksteren. 
Zij bestelde- alles bij elkaar 
geteld- duizenden tulpen en 
narcissen, gerbera’s en 
gipskruid en - niet te 
vergeten- de schutbladen 

van de Anthurium voor 
Pinksteren-als tongen van 
vuur- en nog veel andere 
items in alle kleuren van het 
kerkelijk jaar. 
Op de gezamenlijke 
versierochtenden voor de 
hoogtijdagen stond ‘ s 
zaterdags om 9 uur koffie en 
thee klaar met Kerst-of 
Paas/Pinksterbrood en voor 
ieder een attentie in de vorm 
van een tijdschrift, een 
kerstversiering, een mooie 
pen ( vond Joop heel 
belangrijk!) of velerlei 
andere presentjes met een 
kaartje met wens en groet. 
 
Lieve Els, we danken je 
hartelijk voor de wijze 
waarop je leiding gaf aan de 
bloemengroep, vijfentwintig 
jaar lang, en we missen je 
nu al. Gelukkig nam Marcella 
onmiddellijk taken van je 
over en de Paasversiering 
van dit jaar heeft niet 
geleden onder je vertrek. We 
gaan met goede moed 
verder in jouw spoor. 

Namens de bloemengroep, 
francien woets. 

Vind je het belangrijk dat er 
in alle kerken van onze 
parochie mooie koormuziek 
klinkt tijdens een uitvaart 
meld je dan aan voor de 
startbijeenkomst van het 
OLVvA uitvaartkoor (in 
oprichting).  

Het is een al lang bestaande 
wens van met name 
voorgangers bij uitvaarten, 
om te komen tot een 
kwalitatief goed, breed 
gedragen, groot 
uitvaartkoor, inzetbaar voor 
de hele parochie. De vorming 
hiervan gaat nu gestalte 
krijgen.   

Tijdens een startbijeenkomst 
wordt het doel van een 
OLVvA uitvaartkoor verder 
toelicht. In deze bijeenkomst 
worden ook verdere 
afspraken gemaakt om te 
komen tot het nieuwe 
uitvaartkoor.  

Iedereen die aan deze 

bijeenkomst wil deelnemen 
(waartoe we je hierbij van 
harte uitnodigen) kunnen 
zich aanmelden bij 
ondergetekende.  Afhankelijk 
van het aantal deelnemers 
komen we of fysiek bij elkaar 
of is de bijeenkomst per 
zoom (wie kent het nog 
niet…) 

• Startbijeenkomst: zaterdag 
12 juni van 15.00 – 17.00 
uur (uiterlijk). 

• Aanmelding: via email 
marian.overmaat@gmail.co
m uiterlijk woensdag 9 juni 

• Op vrijdag 11 juni ontvang 
je de laatste informatie 
over o.a. locatie of een 
zoomlink 

Alvast wat informatie voor de 
komende tijd: 

• Van alle koren die nu 
uitvaarten zingen nodigen 

we zangers t.z.t. uit voor 
het nieuwe uitvaartkoor.  

• Elke koorzanger, van welk 
koor dan ook, kan lid 
worden van het OLVvA 
uitvaartkoor. 

• Naast de huidige 
koorzangers zijn ook 
mensen welkom die op dit 
moment geen lid zijn van 
een OLVvA-koor.  

• Indien nabestaanden 
voorkeur uitspreken voor 
een specifiek koor tijdens 
de uitvaart (er kan een 
relatie zijn tussen het koor 
en de overledene) heeft 
deze wens voorrang op de 
inzet van het OLVvA 
uitvaartkoor 

Met vriendelijke groet, 
namens de Werkgroep 
Koren, 

Marian Overmaat 

OLVvA-breed Uitvaartkoor 
startbijeenkomst 12 juni 

Er is een rijke verzameling 
aan maaltijd-verhalen in de 
bijbel. Abraham en Sara 
bereiden een maaltijd voor 
drie mannen, die de geboorte 
van Isaak aankondigen. Het 
paasfeest gaat terug op de 
maaltijd vlak voor de uittocht 
uit Egypte. Jezus gaat aan 
tafel met tollenaars en 
zondaars, vijf broden en twee 
vissen worden gedeeld aan 
een grote menigte.  

Wij kennen in onze kerk bijna 
alleen maar de Eucharistie, 
terwijl de traditie veel breder 
is. Onze blik op het samen 
vieren, het breken en delen, 
kan verrijkt worden als we 
naar de Schrift kijken en 
leren hoe daar maaltijd 
gehouden wordt. 

In zeven korte bijeenkomsten 
willen we deze verhalen 
verkennen.  Steeds zal er na 
een korte inleiding op de 
tekst een gesprek zijn met 
elkaar over de betekenis van 
de tekst voor ons.  

De zeven bijeenkomsten zijn 
via Zoom 

Data: 14 , 21, 28 juni   2, 9, 
16 en 23 augustus steeds 
van 19.00 uur tot 19.45 uur. 

Zie ook de SFX site: https://
www.xaveriusamersfoort.nl/  

U kunt zich opgeven bij het 
secretariaat van de SFX: 
secretariaatsfx@gmail.com   

Samen eten 
en drinken in 
de bijbel -
maaltijden als 
momenten van 
ontmoeting. 

Lectoren gezocht 
De groep lectoren is 
geslonken. Daarom zijn we 
op zoek naar mensen die één 
keer per vijf á zes weken 
lector willen zijn. Wat moet u 
dan doen? U leest beide 
lezingen en doet de 
mededelingen. 

De teksten krijgt u van 
tevoren, zodat u ze thuis al 
kunt doornemen. 

U wordt begeleid en er wordt 
geoefend. 

Dus, meld u aan; het zou 
jammer zijn als we 
binnenkort in de vieringen 

geen lector meer hebben. 

Je kunt je aanmelden bij: 

Angela  Bernard 
Tel: 033 49 42 632 
Angela.bernard@kpnmail.nl 
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De laatste woorden van Leo 
in zijn verkondiging op t Zand 
waren naar aanleiding van 
een tekst van de mystica 
Hildegard van Bingen: ‘Eet en 
drink op deze morgen zijn 
woord: dat het je opnieuw 
levensadem geeft, zuurstof, 
kiemkracht, liefde als dauw. 
En je zult het zien met eigen 
ogen: nooit houdt het  
stromen op. Zelfs koude 
adem van dood kan dat 
Woord niet weerstaan. Zo zal 
het zijn.’  

Leo was geestelijk verzorger  
in het Elisabeth-ziekenhuis 
toen ik bij hem was om te 
overleggen of hij als 
voorganger in de eucharistie 
op t Zand wilde assisteren, 
zoals dat toen heel fout 
heette. Want eucharistie vier 
je samen, is een 
gemeenschap vormen, 
samen gedenkend en vierend 
het leven, sterven en 
opstanding van Jezus. Leo 
Koerhuis wist dat, en als 
priester was hij daarin 
dienstbaar, bescheiden. Een 
hartelijk mens, warm en 
betrokken. Maar hij zal vooral 
herinnerd worden om zijn 
diep doorleefde spiritualiteit. 
Waar bestond die uit, hoe 
was deze opgebouwd? Ik wil 
proberen enkele ‘lagen’ te 
benoemen, niet omdat ik Leo 
van zo heel dichtbij ken, 
maar wel omdat ik zo 
ongeveer uit dezelfde ‘school’ 
kom  en door dezelfde 
achtergrond ben gevormd. En 
vooral ook omdat ik hem 
graag mocht. Het klein-
seminarie in Apeldoorn was 
het begin. Daar kwam je als 
twaalfjarige jongen en werd 
je stap voor stap, jaar na jaar 
ingelijfd in de klerikale 
cultuur van het bisdom 
Utrecht. Het was een 
degelijke gymnasium-
opleiding met aandacht voor 
christelijk klassieke schrijvers 
als Augustinus, met 
gregoriaanse muziek, en een 
dagelijks ritme van liturgie, 
studie en veel voetbal. 
Dijnselburg en Rijssenburg, 
filosofie en theologie, waren 
de toen nog 
vanzelfsprekende 
vervolgopleidingen. Ik heb 
deze – door andere keuzes - 

Gedachten bij het overlijden van 
Leo Koerhuis 

niet meegemaakt, maar ken 
wel de docenten – Herman 
Fortmann, Gerard Zuidberg, 
Frans Haarsma, Herman 
Wegman, en de pas 
overleden Wil Veldhuis. Het 
waren de jaren van 
doorbraak van het Vaticaans 
Concilie, met kardinaal 
Alfrink, doorbraak van de 
nouvelle theologie van 
Congar, Chenu, 
Schillebeeckx, Schoonenberg, 
en Karl Rahner. De 
traditionele handboeken 
werden weggelegd. Het was 
een tijd van toenadering en 
dialoog met het jodendom 
met kardinaal Willebrands. 
De bijbel werd het 
verhalenboek van mensen 
met de God van Israël. Niet 
meer het geloof als te 
geloven eeuwige dogma’s, 
maar als zoekontwerpen, of 
in een ander beeld, als 
wegwijzers naar God.   

Daarna als kapelaan in een 
parochie leerde je het 
pastorale handwerk, 
huisbezoek, begeleiding van 
de wieg tot het graf, door 
doop, huwelijksviering, en 
ziekenzalving, bij uitvaarten 
en bij rouw. Je werd 
opgenomen in de Utrechtse 
clerus, weliswaar 
langzamerhand afkalvend, 
maar nog steeds een heel 
eigen cultuur van 
gestudeerde boerenjongens 
die op zondagavond bij 
elkaar kwamen om te 
kaarten. Later kreeg de 
persoonlijke en spirituele 
begeleiding professionele 
diepte. Ik vermoed dat toen 
de grote aandacht van Leo 
voor spiritualiteit, o.a. van de 
mystieken als Hildegard en 
Eckhart is gegroeid.  De icoon 
van Christus Pantocrator, 
door Leo geschilderd, is een 
uiting van zijn liefde voor de 
verrezen Christus, in het 
bijzonder verwoord in het 
vierde evangelieboek. Het 
Johannesevangelie is het 
liefdesverhaal van Jezus en 

zijn Vader, van Jezus, zijn 
leerlingen en de generaties 
na Hem.    

Juist door de grote, bijna 
hartstochtelijke liefde in het 
geloof, viel de kerkelijke 
verstarring voor hem zo 
moeilijk te verdragen. Vooral 
dat er geen uitzicht kwam 
voor opheffing van het 
verplichte celibaat voor 
priesters. Vele priesters 
traden uit. Anderen gingen 
verbintenissen aan voor het 
leven buiten de 
openbaarheid. Dat was de 
enige oplossing, een 
verzwegen relatie, pijnlijk 
voor beiden, maar vooral 
voor de vrouw die enkele 
meters achter de priester aan 
kwam. De naam van 
Marianne staat 
vanzelfsprekend en terecht 
als eerste op de rouwkaart. 
We wensen Marianne heel 
veel sterkte en troost met het 
verlies van haar levensgezel.  

‘t Zand heeft Leo op handen 
gedragen. En Leo droeg t 
Zand een heel warm hart toe. 
Bescheiden als hij was 
bemoeide hij zich niet met de 
gang van zaken, maar was 
er, als geliefd liturg en ook 
als pastor voor wie hem 
daarom vroeg. Het boek ‘Uw 
woord is een lamp voor mijn 
voeten’ met 15 jaar van zijn 
preken is daar een prachtige 
getuige van. Na t Zand is hij 
nog jarenlang voorgegaan in 
de eucharistie bij de Zusters 
van Sint Jozef aan de B.W.-
Laan. Te midden van familie, 
vrienden  en collega’s hebben 
we dinsdag 18 mei afscheid 
genomen van Leo op een 
warme en liefdevolle wijze. 

Hoe heb ik Leo zelf beleefd? 
Hij ging mee voor in de 
eerste kerkdienst op Zon en 
Schild toen ik daar na ’t Zand 
ging werken als geestelijk 
verzorger in 1996. We zagen 
elkaar af en toe. Ik herken 
veel in hem, en voel me ook 
verbonden met hem in zijn 
gelovig zijn. Maar zijn 
mystieke levenshouding is 
uiteindelijk niet de mijne. Ik 
hou door schade en schande 
geleerd ietsje meer afstand. 
Zoals er een Marcus-
evangelie is, en een 
Johannesevangelie, en 
daartussen in nog twee 
andere, zo is er in de kerk 
een verscheidenheid van 
geloven. Gelukkig maar. Leo 
heeft de hoogte, de diepte en 
de wijdsheid voelbaar 
gemaakt van een 
persoonlijke relatie met de 
Eeuwige. We zijn hem daar 
blijvend dankbaar voor. 

Cor Arends  

Gedachtenis 
Wim  
Langedijk 
Op 26 april hebben we in de 
Franciscus Xaveriuskerk 
afscheid genomen van Wim 
Langedijk. Hij is op 92 jarige 
leeftijd overleden. Wim was 
een trouwe kerkganger. Hij 
zette enkele minuten voor de 
viering begon zijn fiets tegen 
de muur tegenover de kerk 
en ging vervolgens op zijn 
vertrouwde plek in de kerk 
zitten. Vanwege corona en 
zijn gezondheid kon hij het 
laatste jaar niet meer in de 
kerk komen. Ik vertelde hem 
dat hij de viering ook thuis 
kon volgen. ‘Ja, zei Wim, dat 
kan, maar thuis zit ik alleen 
en dan mis ik de warmte van 
mensen om me heen.’ 

Wim was een vriendelijke, 
bescheiden man en toch was 
hij aanwezig, behulpzaam. 
Met veel voldoening heeft hij 
zijn hele leven in het 
onderwijs gewerkt. Hij 
genoot van de omgang met 
de kinderen. Op latere 
leeftijd heeft hij lessen 
beweging gegeven aan 
oudere mensen uit andere 
culturen. 

Tijdens de afscheidsdienst 
hebben we gelezen uit 1 
Korinthe: ‘Hooglied van de 
liefde’. Wim was een gelovig 
mens. Hij had vertrouwen in 
de God die hemel en aarde 
gemaakt heeft. Vanuit dit 
geloof wilde hij meewerken 
aan een rechtvaardige 
samenleving. Uit zijn geloof 
putte hij kracht om iets te 
betekenen voor andere 
mensen. De liefde van Wim 
zie ik verwoord in het lied 
‘Om warmte gaan wij een 
leven’. De woorden ‘om 
warmte, om zachtheid, om 
liefde’ geven uiting aan wie 
Wim hier op aarde wilde zijn. 
Dat we hem in onze 
herinneringen mee blijven 
dragen. 

Phil Jacobs 
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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  
11 juli 2021. Kopij uiterlijk 4 juli 2021. 

Zondag 13 juni 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Huib Klamer 

Projectkoor 

Zondag 20 juni 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Pastoor Joachim Skiba 

Projectkoor 

Zondag 27 juni 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 4 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Zondag 11 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Phil Jacobs 

Projectkoor 

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

Overleden 

17 april 

Wim Langedijk 

92 jaar 

11 mei 

Leo Koerhuis 

81 jaar 

 

In Indië,in de roze 
stad Jaipur, ook de stad 
van de bisschoppelijke zetel, 
is een observatorium Jantar 
Mantar gebouwd door de 
wetenschappelijke maharadja
 Sawai Jai Singt II. De 27 
meter hoger zonnewijzer 
Samrat Yantra van 
dit observatorium wordt 
beschreven in Jesaja 38: 

"Dit is het teken dat de Heer 
u zal geven om u te laten 
weten dat de Heer inderdaad 
het woord zal nakomen dat 
Hij gesproken heeft.  

Ik laat op de trap 
van Achaz de schaduw die de 
zon al tien treden omlaag 
heeft doen gaan, tien treden 
omhooggaan." En de zon 
keerde tien treden terug op 
de treden die ze reeds 
afgedaald was. 

In Juda sinds 736 tot 
725  vCh regeerde  de 
goddeloze koning Achaz. Zijn 
opvolger, een zeer vrome 
(waarschijnlijk zijn 
zoon) Hizkia werd ziek, maar 
hij wou niet sterven op zijn 
39ste jaar. Hij heeft in 
tranen gebeden tot God. Het 
was ook de tijd van profeet 
Jesaja, die profeet van geloof 
werd genoemd.  

God heeft het gebed 
van Hizkia verhoord. Hij mag 
nog lang leven, de Heer zou 
u en deze stad uit de greep 
van de koning van Assur 
redden en neemt deze stad 
onder zijn hoede en als teken 
liet de Heer de schaduw op 
de trap van Achaz tien treden 
(graden) omhoog gaan.de 
trap van Achaz of de 
zonnewijzer van Achaz, ook 
"Egyptische schaduwklok " 
genoemd, was de plaats 
waar dit wonder gebeurde. 

Waar om de "trap 
van Achaz"? Waren dat de 
trappen van het offer altaar? 

Was de stand van de 
zonnewijzer van Achaz zo dat 
het schaduw naar een andere 
kant gaat? Zo’n vraag zouden 
we ook kunnen stellen bij de 
trap, zonnewijzer van 
observatorium van Jaipur. 

Kennis van astronomie, 
astrologie was al groot in die 
tijd, niet alleen bijv. in 
Egypte of Mesopotamië maar 
ook in Juda. 

Zonnewijzer Jaipur 

De kennis, de wijsheid lag bij 
de priesters, bij profeten, niet 
alleen in Egypte. 

Was dit wonder rond 21 juni 
gebeurd? 

Het diepe geloof in de macht 
en goedheid van de Heer 
heeft koning Hizkia en de 
stad gered.  

Het is mijn antwoord als 
gelovige mens en als 
wetenschapper. 

mgr. inz. Halina Janczak BA 


