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Hoe vinden we onszelf  terug? 

zonneschijn zorgden voor 
een stimulerende aanzet 
tot het gesprek over ‘Hoe 
vinden we onszelf terug?’ 
En ook ‘Hoe vinden we 
elkaar, de ander terug’ 
kwam in de conclusie 
van de gesprekken naar 
voren. Hoe mooi was het 
met elkaar hierover van 
gedachten te wisselen, in 
de hof, in de zon! We 
hebben genoten! 
Dank voor uw meedoen, 
voor uw bijdrage in de 
gesprekken, die we 
terugvinden in de 
conclusies, die enkelen 
opschreven, zoals 

De coronaregels zijn 
enigszins op hun retour. 
We hadden op zondag 
27 juni dus een viering 
met meer dan zeventig 
bezoekers, wat iedereen 
blij stemde. 
Na deze mooie viering 
met lezingen over 
wijsheid en haar rijkdom 
door Josephine en 
Moniek voor het voetlicht 
gebracht, genoten we 
met velen  van koffie/
thee en Zandslof in de 
Frans-en Hildehof. Wat 
een genot! 
 
De prachtige hof en de 

- streamen van de 
viering voortzetten! 
- herhalen van vieringen 
met nabespreking aan 
de hand van een thema 
-aandacht voor de sfx-
lijn: wie wil wie bellen? 
-dank aan en respect 
voor de inzet van 
dirigent en zangers in de 
afgelopen tijd 
-waardering voor het 
teamwork in coronatijd. 
Tot ziens ‘ in huis en hof’ 

namens de 
pastoraatsgroep, 
Francien Woets 

Feestelijk 
Coronatijd. In mijn 
groepje kwamen als 
vanzelf de thema’s van 
de Frans- en Hildehof 
aan bod: Rust, 
zingeving , verbinding. 

Op woensdag 1 
september, De Dag van 
de Schepping, zal er een 
feestelijke viering en 
maaltijd zijn in de Hof, 
waarop we ons 
verheugen. En wij zijn 
blij met initiatieven uit 
de parochie die in onze 
thema’s passen. 

Het leek wel feest in de 
Frans- en Hildehof op 
zondag 27 juni j.l. na de 
viering. Een wandelend 
buffet met koffie, thee 
en heerlijke zandsloffen 
– en overal kleine 
groepjes in gesprek met 
elkaar. De groep, die olv 
Moniek Nusselein deze 
bijeenkomst had 
voorbereid, gaf ons 
uitnodigende vragen 
mee over onszelf, ons 
geloof en onze 
gemeenschap in 

Wanneer je iets wilt 
organiseren kun je het 
snelst met ons in contact 
komen 
via info@fransenhilde.nl 

Een hartelijke groet van 
Agnes Janmaat, Anita 
Groenendijk, Cocky van 
Leeuwen, Dirk Kramer, 
Ruth van der Vliet en 
Lineke Schakenbos 
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Uit de Pinkster-Nieuwsbrief 
van de Taakgroep Werk en 
Samenleving aan de kerken, 
die aangesloten zijn bij de 
Raad van kerken. En omdat 
ook wij behoren bij die 
kerken, die aangesloten zijn 
bij de Raad van kerken wil ik 
u erop attenderen, waar deze 
taakgroep zo al aan denkt. 

 De leden van deze 
taakgroep vragen uw 
aandacht o. m. voor de Aktie 
VAKANTIEGELD DELEN, van 
oudsher een jaarlijks 
weerkerend item in onze 
samenleving. Niet het delen, 
maar het vakantiegeld, dat 
velen van ons in de maand 
mei ontvangen, al kun je er 
tegenwoordig ook voor 
kiezen het maandelijks 
uitgekeerd te krijgen. Een 
goed idee: het delen van wat 
we extra krijgen. Misschien is 
dat  gemakkelijker dan het 
delen van ons maandelijks 
inkomen. Wilt u hieraan 
meedoen, stort u dan een 
bedrag op 
NL20INGB0000139631 t.n.v. 
Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort en u 
zult veel mensen blij maken 
of in elk geval iets minder vol 
zorgen. 

Dit delen van vakantiegeld is 
maar een klein aspect van 
wat de taakgroep bezig 
houdt. Meer van haar taken 
kunt u vinden in de volledige 
Pinksteren-Nieuwsbrief, zoals 
die op onze website staat 
[via de website van OLVA te 
bereiken].  

Namens de diaconie SFX, 
Francien Woets 

Vakantiegeld 
delen 

Het einde van het rouw- en trouwkoor ARE-
NA CANTAT 
Naar aanleiding van het 
bericht over een nieuw op te 
richten parochieel rouw- en 
trouwkoor van O.L.V.A. 
kwam ik in gesprek met 
Trees Scheerder over het 
rouw- en trouwkoor van de 
SFX,  Arena Cantat. 

We beseften dat er eigenlijk 
geen officieel einde is 
geweest van dit koor! Het 
stilzwijgend verdwijnen van 
het koor was de aanleiding 
om een en ander te 
memoreren! 
Door de coronacrisis en alle 
maatregelen daaromtrent 
heeft het koor al een tijd niet 
gezongen bij een uitvaart of 
trouwviering. Ook is het 
aantal leden van het koor 
geslonken,vooral door de 
hoge leeftijd van veel leden!  

Terugblik 
Zoals gebruikelijk zong het 
koor bij de bij de 
Allerzielenviering.Op 2 
november 2019 was dit de 
laatste keer. De laatste 
uitvaart waarbij gezongen is 
was op 7 november 2019  
Op Kerstavond 2019 zong 
het koor bij de 
Kerstviering,met een 
gedeelte van het 
Amersfoorts Jeugd Orkest als 
begeleiders. 
Frits Klostermann was toen 
de dirigent. In januari 2020 
moest hij stoppen vanwege 
uitbreiding van zijn andere 
werkzaamheden. 

Tijdens de laatste repetitie 
op 15 januari 2020, heeft het 
koor van Frits afscheid 
genomen, niet wetend wat 
de toekomst zou brengen!  
Het koor bestond nog uit 14 
vaste leden en  5 à 6 
reserveleden. 

De laatste jaren werd het 
koor ondersteund door 
enkele leden van het 
kerkkoor van de Sint 
Ansfriduskerk. 

Geschiedenis 
Trees Scheerder heeft zelf al 
een lange geschiedenis met 
het rouw- en trouwkoor van 
de SFX. In 1970 is ze lid 
geworden van het 
dameskoor. 
In die tijd had onze kerk een 
apart heren en dameskoor. 
Tijdens de zondagse 
vieringen zong meestal het 
herenkoor. Het dameskoor 
zong voornamelijk bij 
uitvaarten en 
huwelijksvieringen. Soms 
werd het dameskoor 
gevraagd om te zingen bij 
een uitvaart op een andere 
locatie b.v. in het Fratershuis 
op de West Singel, in het 
bejaardenhuis St. Jozef aan 
de Bloemendaalse 
Binnenpoort of in de kapel 
van Armen de Poth. 
Later mocht het dameskoor 
soms zingen tijdens de 
zondagse viering, al ging dat 
vooral bij sommige mannen 
wat “schoorvoetend”!  

In 1963 zijn de twee 
binnenstadskerken 
gefuseerd. De Maria ten 
Hemel Opnemingkerk sloot 
en er kwam daardoor ook 
een fusie van de koren.  

In de boeken wordt 
gesproken over de fusie van 
Frans Zand en Maria 
Elleboog. Han Tijhuis, lid van 
het zangkoor van de 
Elleboog werd lid van het 
herenkoor van de SFX en 
later van het gemengde koor 
Laudate Dominum, wat ook 
geldt voor Trees Scheerder. 
Ze waren allebei lid van 
Arena Cantat en zingen nu 
nog  bij de Cantorij. Ze 
hebben dus een lange 
koorgeschiedenis binnen  de 
SFX! 
In de tijd dat John Bernard 
voorzitter van de Zandraad 
was, heeft hij voorgesteld 
om het rouw- en trouwkoor, 
dat inmiddels grotendeels 

bestond uit leden van het 
dames- en herenkoor 
Laudate Dominum, een 
andere naam te geven. Toen 
ontstond de naam Arena 
Cantat.  Vertaald: `t Zand 
Zingt 

Trees noemde ook nog de 
namen van de verschillende 
dirigenten van het rouw- en 
trouwkoor.  
Doortje  Ramselaar ( de 
moeder van Theo en Kees 
Ramselaar) , Lied van Uitert, 
Wim Wakelkamp, Lou 
Heinen, Rie Rolf, Rudolf 
Ottens, Wouter v.d. Braak, 
Rudith Middelhuis, Jan 
Schuring en als laatste Frits 
Klostermann. 
Jan Schuring was de laatste 
jaren de vaste begeleider 
van Arena Cantat 

Wanneer er bij een uitvaart 
of huwelijksdienst in de SFX  
een koor gewenst was, 
werden de koorleden door 
Martin van Dam of Trees 
Scheerder benaderd   om te 
komen zingen. Martin is 
lange tijd de contactpersoon 
van het koor geweest.  
Voor het begin van de 
uitvaart was er een repetitie 
omdat de keuze van de 
liederen dan bekend was. 
Trees maakte voor de 
koorleden mappen klaar met 
het muziekrepertoire! 

De geloofsgemeenschap van 
de SFX bedankt alle 
koorleden van Arena Cantat 
voor hun jarenlange inzet! 

Het nieuw op te richten 
parochiële rouw- en 
trouwkoor van O.L.V.A. zal 
wellicht een keer zingen bij 
een uitvaart of 
huwelijksviering in de SFX.  

Mede namens Trees 
Scheerder, 

Annemieke Thomas 

De koffiegroep heeft 
dringend enkele nieuwe leden 
nodig die ons zouden willen 
helpen.  
Voor info: Yvonne en Paul 
Smits 
pyim.smits@hetnet.nl 

Groet, Paul Smits  

Koffiegroep 
zoekt nieuwe 
leden Doe mee aan de “Maaltijd 

des Heren” woensdag 1 
september 18.30u 
 
In de afgelopen maanden 
heeft een groepje mensen uit 
de Xaverius nagedacht en 
gesproken over de betekenis 
van de maaltijd in 
bijbelverhalen  (o.m.  de 
ontmoeting van Abraham, de 
sedermaaltijd in Exodus, 
maaltijden van Jezus). Bij 
maaltijden vinden vaak 
bijzonder ontmoetingen en 
gesprekken plaats. Ook de 
eucharistie is een tot 
sacrament geworden 
maaltijd.  
Op woensdagavond 1 
september willen we met 

elkaar een bijzondere 
maaltijd organiseren.   Met 
soep vooraf, brood  en wijn. 
We laten ons inspireren door 
teksten van Franciscus en 
Hildegard. Proeven, smaken 
en genieten biologisch 
voedsel, ontmoeten elkaar, 
delen, beleven gemeenschap.  
Het is ook een klein samen-
zijn aan het begin van een 
nieuw seizoen, na Corona. 
U bent allen uitgenodigd. Als  
het aantal aanmeldingen 
hoger is dan 30 personen, 
organiseren we een tweede 
maaltijd. Misschien vragen 
we deelnemers om een 
handje mee te helpen.  
Tijdstip: woensdag 1 
september, 18.30 tot uiterlijk 

Maaltijd des Heren 
20.30u. 1 september is door 
paus Franciscus bij zijn 
milieuencycliek Laudato si 
(2015) uitgeroepen tot Dag 
van de Scheppjng.  
Plaats: Frans- en Hildehof, 
de tuin achter de 
Xaveriuskerk (vernoemd naar 
Franciscus van Assisi en 
Hildegard von Bingen). Juist 
in de hof kunnen we genieten 
van al het mooie in de 
schepping. Bij slecht weer 
wijken uit naar de pastorie en 
de kerk. 
Bijdrage in de kosten: € 7 
Aanmelding: 
secretariaatsfx@gmail.com  
Organisatie: Adriaan van Es, 
Huib Klamer, Ruth van der 
Vliet  
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Guy Dilweg (77), 
Franciscaner broeder, komt al 
zo’n 25 jaar met enige 
regelmaat in de Xaverius. 
Naast de eigen vieringen in 
zijn Franciscaanse 
communiteit in Stoutenburg 
heeft hij altijd de behoefte 
gevoeld contact te houden 
met lokale 
geloofsgemeenschappen. De 
gemeenschap op ’t Zand had 
een aanbod dat hem het 
meest aansprak: de liturgie 
met “het 
Oosterhuisrepertoire”, de 
aandacht voor kerk en 
samenleving en de 
overwegingen van bij 
voorbeeld Leo Koerhuis 
(z.g.). ‘Ik kon me nogal 
ergeren aan het opgestoken 
vingertje van Jezus. Van Leo 
heb ik geleerd dat je zulke 
vermaningen kunt verstaan 
als “in liefde gezegd”’. 

Guy is op zijn 18e ingetreden 
bij de Franciscanen. Zijn 
bedoeling was om priester te 
worden. Het is uiteindelijk 
een bewuste keuze geweest 
om die weg niet te vervolgen, 
maar broeder te blijven. Dat 
had alles te maken met de 
‘resourcement’, de door het 
Tweede Vaticaans Concilie 
geïnspireerde hernieuwde 
aandacht voor de spirituele 
bronnen van de broederschap 
van Franciscus.  

‘Ik heb wel de opleiding 
afgemaakt en ben toen 
politieke wetenschappen 
gaan studeren aan de VU. Ik 
wilde weten hoe je als 
christen kon bijdragen aan de 
verandering van de 
samenleving.  Ik werd 
algemeen secretaris van  de 

Richt de ruimte zo in, dat die bij de liturgie 
past 

vredesbeweging Pax Christi, 
waar Jan ter Laak een van 
mijn voorgangers was en 
later weer mijn opvolger zou 
zijn. Het was de tijd van de 
grote anti-
kernwapendemonstraties in 
Amsterdam en Den Haag. Het 
was een energie slurpende 
baan met veel overleg en 
veel reizen, onder meer naar 
Oost Europa. Na zes jaar ben 
ik ermee gestopt en nam ik 
een sabbatjaar om me te 
heroriënteren. Dat bracht me 
tot een keuze voor 
vormingswerk en mijn inzet 
voor het milieu. Die 
combinatie leidde ertoe dat 
we in 1991 konden starten 
met het Franciscaans 
Milieuproject in kasteel 
Stoutenburg, een 
oecumenische gemeenschap 
met drie pijlers: spiritualiteit, 
gemeenschap en 
natuurverbondenheid. Het  
was een heel gemêleerd 
gezelschap van mensen met 
diverse overtuigingen en 
achtergronden. Onze 
gastvrijheid strekte zich ook 
uit naar  vluchtelingen en 
asielzoekers. Die hebben veel 
voor onze gemeenschap 
betekend. Zij hielden ons oog 
open voor de grote wereld 
om ons heen.’  

Na veel juridische procedures 
heeft het Utrechts Landschap 
in 2017 het huurcontract niet 
hoeven verlengen en is de 
gemeenschap uit elkaar 
gevallen. ‘Ik ben samen met 
Cocky van Leeuwen     
terechtgekomen in een huis 
in Kattenbroek, vlakbij 
winkelcentrum Emiclaer. We 
zijn bij diverse 

kerkgemeenschappen hier in 
de buurt gaan neuzen.  We 
voelden ons het meest 
betrokken bij de kerk aan ’t 
Zand en de - nu zo bedreigde 
- oecumenische 
gemeenschap, van Het 
Brandpunt.’  

Ik wilde mijn betrokkenheid 
bij de Xaverius concreet 
maken en  had me 
opgegeven voor de 
cameragroep die opnamen 
maakte van diensten die later 
werden uitgezonden. Nu de 
nieuwe installatie voor 
onlinevieringen in gebruik is 
genomen, heb ik er weer 
voor bedankt. Al die knopjes 
– ik lag er ‘s nachts wakker 
van. Toen ik hoorde dat er 
behoefte was aan lectoren, 
heb ik me daarvoor 
aangemeld. 

Wat betreft de koers van de 
Xaverius maak ik me zorgen 
over de toekomst. Het lijkt 
erop dat we een afgeslankt 
19e en 20e eeuws kerkmodel 
willen handhaven Ik denk dat 
we ons beter zouden kunnen 
oriënteren op de kleine 
geloofsgemeenschappen uit 
het begin van het 
christendom. Samenkomen 
om elkaar te ondersteunen in 
de verdieping van het geloof 
in de Heer en wat dat 
betekent voor jezelf, de eigen 
groep en de samenleving. 
Het aanbod van het Spiritueel 
Cultureel Centrum vind ik een 
stap in de goede richting: 
verdieping in een eigentijdse 
vorm.  

En dan nog iets: ons 
klassieke kerkgebouw wringt 
voor mijn gevoel met de 
eigentijdse leken- liturgie die 
we vieren. De kerk is 
gebouwd voor eucharistische 
vieringen. Nu ontbreekt er 
een sacraal getint centrum. 
Met de nieuwe stoelen zijn er 
ook mogelijkheden om te 
experimenteren met andere 
opstellingen. Ik zou zeggen: 
“‘richt de ruimte zo in, dat 
die bij de liturgie past”. Dan 
hoef je ook niet elke keer zo 
irritant heen en weer te lopen 
tussen zitplaats en liturgisch 
podium… 

Martin Lorijn 

SFX-lijn 
De SfX-lijn, in november 
2020 gestart vanuit de 
pastoraatsgroep en 
vervolgens overgenomen 
door Phil Jacobs, is actief. 
Phil heeft er veel energie 
ingestoken om alle namen en 
adressen van ouderen in 
onze gemeenschap op papier 
te krijgen en op volgorde van 
leeftijd te plaatsen. Na 
beoordeling en schifting 
bleven er ruim zeventig 
namen over, waarbij we 
geen beeld hadden: Wie zijn 
deze mensen? Willen zij 
contact? 
 
Wij hebben ‘de stoute 
schoenen aangetrokken’ en 
zijn begonnen al deze 
mensen te bellen.  Hoewel 
het een klus is om zoveel 
mensen te bellen, bleek het 
ook leuk te zijn! Zo was de 
reactie van mensen, die 
contact niet nodig vinden, 
vriendelijk; ze bedankten ons 
veelal op hartelijke wijze 
voor deze belangstelling. 
 
Ook konden we mensen 
informeren, dat ze weer naar 
de kerk kunnen komen om te 
vieren, wat ze prettig 
vonden. Enkelen willen graag 
de Zandloper en de 
Nieuwsbrief ontvangen; dat 
voelt ook als contact. 
We gaan hiermee door; 
misschien is de lijst al 
afgewerkt, als u dit leest. 
Wilt u meewerken aan de sfx
-lijn en af en toe iemand 
bellen, bij voorbeeld één of 
twee keer per maand, laat u 
dat dan a.u.b. weten 
aan secretariaatsfx@gmail.co
m! Dat zou fijn zijn! Het doet 
mensen goed te ervaren dat 
ze bij een gemeenschap 
horen. 
 
Ook de werkgroep ’bezoek’ 
heeft graag aanvulling. Er 
zijn enkele bezoekdames, 
maar het is fijn, als u wilt 
meedoen. Onder de ouderen 
zijn ook heren, die graag 
bezoek willen hebben van 
een man. Mannen hebben 
soms andere interesses en 
daardoor andere 
gespreksonderwerpen. Meld 
u aan! Ook dat zou fijn! 
( secretariaatsfx@gmail.com)
. 
Namens Phil Jacobs en 
vanuit de pastoraatsgroep, 
francien woets 
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Website parochie OLVvA: 
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Sint Franciscus Xaverius 
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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  
5 september 2021. Kopij uiterlijk 29 augustus 
2021. 

Zondag 18 juli 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Pastoor Mauricio Meneses 

Projectkoor 

Zondag 25 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van de Brand 

Phil Jacobs 

Projectkoor 

Zondag 1 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 8 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Adriaan van Es 

Projectkoor 

Zondag 15 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Giny Wieringa 

Projectkoor 

Zondag 22 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 29 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Sonja van de Brand 

Projectkoor 

Zondag 5 september 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 12 september 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

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

Overleden 

21 juni 

Marian de Man  

67 jaar 

Huwelijken 

18 juni 

Maaike Ham en  

Stefan Boers 

2 juli 

Amber Peters en 

Jesper de Gooijer 

De Xaveriuskerk heeft de 
ambitie om een groene kerk 
te worden! Dat heeft de 
Zandraad besloten in overleg 
met het ‘Green Team’. Er 
gebeurde al wel iets groens 
maar we gaan grotere 
stappen zetten. De kerk kan 
een werkplaats zijn om onze 
kwetsbare wereld ‘heel te 
maken’.  
Verduurzamen vraagt een 
‘ecologische bekering’ zo 
schreef  paus Franciscus in 
zijn encycliek Laudato si in 
2015.  Zorg voor de natuur is 
een geloofszaak. Daarom is 
het belangrijk dat milieu 
aandacht krijgt in en na 
vieringen. 

Concreet gaan we werken 
aan verminderen van onze 
negatieve milieu-impact. We 
kijken naar ons 
energiegebruik. We 

bestuderen de aanleg van 
zonnepanelen en de keuze 
voor groene stroom en gas. 
En we letten bij de inkoop 
van huishoudelijke artikelen 
op of de producten 
milieuvriendelijk zijn. We  
hebben gesprekken gevoerd 
met leveranciers over 
biologische koffie en thee. 
Ook scheiding  van afval gaat 
aandacht krijgen.  
Om de wereld te 
verduurzamen moeten grote 
stappen worden gezet. Als 
Xaveriuskerk kunnen we een 
relatief kleine bijdrage 
leveren. Maar iedere stap is 
belangrijk om onze wereld te 
redden. Een klein voorbeeld: 
als we met de auto naar de 
kerk komen, zouden we 
kunnen kunnen kijken of we 
kunnen poolen.  
Met de Frans- en Hildehof  is 
inmiddels de mooiste siertuin 
van de binnenstad 
aangelegd. In de tuin kunnen 
we van planten genieten, 
groei en bloei beleven; de 
natuur leren bewonderen en 
zo een andere relatie met het 
leven krijgen. 
 
Als je wilt meedoen of ideeën 
hebt, neem contact op met 
het Green Team: 
Huib Kamer – Jan Peter 
Oosterloo - José Vastbinder  

hkklamer@casema.nl 

SFX wil Groene Kerk worden 
  


