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Attentie!!! 
De website www.xaveriusamersfoort.nl 
wordt vanaf 1 augustus niet meer 
bijgehouden. Ga voor alle nieuws en 
berichten van en over de 
Geloofsgemeenschap Franciscus 
Xaverius naar:  
https://www.katholiekamersfoort.nl/sfx 
Tot 1 oktober is de ‘oude’ site nog 
beschikbaar voor archiefdoeleinden. 
Actuele informatie van onze 
geloofsgemeenschap vindt u vanaf 1 
augustus dus alleen op 
www.katholiekamersfoort.nl/sfx 

Vanuit de diaconie 
de SFX-[bel]lijn en is 
daardoor direct 
betrokken bij het 
onderhouden van 
contacten binnen onze 
geloofsgmeenschap . 
Ook heeft Phil voortgang 
gegeven aan de actie 
van de Initiatiefgroep –
gestart in  2020– om een 
adressenlijst van de SFX-
leden op te stellen en zo 
volledig mogelijk te 
maken. Daar heeft hij 
veel uren ingestoken. In 
dit overleg hebben we 
met elkaar namen en 
adressen doorgenomen. 
Velen van hen, met wie 
we onvoldoende bekend 
waren, hebben we 
gebeld en/of bezocht. Uit 
deze contacten is bij 
voorbeeld gebleken, dat 

Op  woensdagochtend 18 
augustus kwamen de 
dames van de 
bezoekgroep en 
de Diaconale 
Activiteitengroep (DAC-
groep) bij elkaar. Het is 
fijn, dat dit nu weer 
mogelijk is, al blijven we 
voorzichtig en doen we 
ons best om afstand te 
houden. We waren met 
ons negenen incl. Phil 
Jacobs vanwege de  SFX
-lijn, die hij omstreeks 
december 2020 heeft 
overgenomen van Marja 
Hogendoorn en 
ondergetekende als 
samenroeper vanuit de 
Pastoraatsgroep. 

Sinds december 2020 is 
Phil contactpersoon van 

velen de Mirakel 
ontvangen, maar niet de 
Zandloper en de 
Nieuwsbrief. We werken 
eraan dit te verbeteren, 
als daarop prijs wordt 
gesteld, digitaal of per 
post. Ook willen meer 
mensen bezocht worden, 
waaronder heren, die het 
ook leuk vinden, als een 
heer hen bezoekt. Wij 
zijn dan ook blij, dat we 
de bezoekgroep kunnen 
uitbreiden met Hans 
Heeregrave, die zich 
daarvoor heeft 
aangemeld.  

Het was goed om elkaar 
te ontmoeten en een en 
ander met elkaar te 
bespreken.  

Francien Woets 
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Nu de maatregelen vanwege 
corona versoepeld zijn, 
hebben we een nieuwe 
datum gepland voor een 
lectorentraining. Zowel 
nieuwe lectoren als degenen 
die al een tijdje bezig zijn 
kunnen deelnemen. 

De training zal gegeven 
worden door Moniek 
Nusselein en Guy Dilweg 
ofm. 

Moniek heeft een klassieke 
theateropleiding gedaan en 
heeft jarenlang jongeren en 
amateurgroepen 
geregisseerd en is 
verhalenverteller. 

Guy Dilweg is franciscaner 
broeder en is bij veel 
vieringen betrokken geweest. 

De training zal plaatsvinden 
op zondagmiddag 3 oktober 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
St Franciscus Xaveriuskerk 
op “t Zand. Er zal gewerkt 
worden aan houding, 
stemtraining en 
tekstbehandeling. 

U kunt zich tot 17 september 
opgeven op mailadres: 
ria.sweers@casema.nl 

We hopen op veel 
deelnemers. 

Als de groep te groot wordt 
kan er een tweede datum 
gepland worden. 

Met vriendelijke groet,  
Ria Sweers 

Lectorentrai-
ning voor 
OLVA 

Oecumenische activiteiten 
(met Raad van Kerken Amersfoort en  033GroeneKerken) 
Zaterdagmiddag 11 
september ‘Coffee to 
come’ . Amersfoortse kerken 
treden naar buiten en 
schenken koffie voor 
voorbijgangers, onder het 
motto ‘kerken gaan weer 
open’. Ook de Xaverius doet 
natuurlijk mee! Vrijwilligers 
welkom. 

18-25 september  
Vredesweek. Thema is 
inclusief samenleven. 
De Xaveriuskerk  faciliteert 
door kerkruimte aan te 
bieden op twee momenten:. 

Op 18 september 16.00u: 
opening Vredesweek met 
kindertekeningen, door 
wethouder Cees van Eijk 
- 25 september 17.00u: 
Slotviering Vredesweek in de 
Franciscuskerk met ds Paul 
van der Harst, voorzitter 
Amersfoorts Platform 
Levensbeschouwingen en 
Religies 

 
Op 20 september 19.30 u 
vindt de jaarlijkse 
Kroonbeden plaats. Ook 
over het Vredesweekthema 
Inclusief samenleven. In de 
Joriskerk, in samenwerking 
met Amersfoortse 
migrantenkerken (in 
Amersfoort zijn er ca 25 
migrantenkerken). Met 
bijdragen van Simone 
Kennedy , Nanny Benjamins 
( De Ark) en Peter 
Omhandoro (Stars of Grace 
Church). Met ook 
Indonesische muzikanten..  

Pelgrimsweek 3-10 
oktober 
( 033GroeneKerkennetwerk., 
waarin vanuit de 
Xaveriuskerk Huib Klamer 
meedoet)) 
Zondag 3 oktober: kerken 
in Amersfoort besteden 
aandacht aan de belangrijke 
klimaat/klimaatconferentie 

Glasgow . Op deze 
belangrijke conferentie 
moeten landen concrete 
plannen presenteren, zoals 
in 2015 afgesproken in 
Parijs. In de viering in de 
Xaveriuskerk zal Josephine 
hier aandacht aan geven.   
5-7 oktober 
klimaatpelgrims bezoeken 
Amersfoort (ze verblijven 
twee nachten in het 
Brandpunt ). 6 oktober ‘ is er 
een programma. ‘s Middag 
bezoeken zij  de Frans- en 
Hildehof. 
Zondag 10 oktober 
middag: minipelgrimage 
langs groene kerken in 
Amersfoort (waaronder Frans
- en Hildehof). 
 
Huib  Klamer (voor meer 
info : hkklamer@casema.nl)  

Nee, niet echt. Noem het een 
soort sabbathverlof, dat ik 
mezelf had gegeven. 
Als ‘schatgraver van ’t 
Zand’ (Zandloper 22-12-
2013) ben je nooit klaar. 
Altijd op zoek naar iets. 
Archivaris ben je voor het 
leven. 
Ben jij ook op zoek naar iets 
en wil je, dat ik je daarbij 
help, schroom dan niet om 
mij te benaderen. 

Mail me 
naar hansheeregrave@casem
a.nl. 
Samen komen we er 
misschien uit. 

Hans Heeregrave 

Terug van 
weggeweest? 

Nieuws uit het Lokaal Team SFX 
Na de zomerstop is het 
Lokaal Team op 24 augustus 
weer bijeen geweest. Na een 
relatief rustige juli en 
augustus ligt september als 
een drukke maand voor ons, 
met diverse activiteiten. Zo 
is er op zondag 5 september 
weer ‘Struinen in de tuinen’ 
en in het weekend van 11 en 
12 september zijn de Open 
Monumentendagen, met 
“coffee to go” op zaterdag de 
11e.  

Voor vrijdag 17 september is 
een persconferentie van het 
kabinet aangekondigd. 
Hopelijk krijgen we dan te 
horen dat de corona-
maatregelen kunnen worden 
versoepeld. We zijn daar 
allemaal erg aan toe. Voor 
die tijd blijven de huidige 
maatregelen nog van kracht. 
Dit betekent voor alle 
activiteiten dat ofwel de 
anderhalve meter regel blijft 
gelden of het buiten zal 
plaatsvinden. Voor na die tijd 
kan er waarschijnlijk meer, 
maar ook dan willen we dit 
veilig en verantwoord blijven 
doen. We zullen u hierover 
tijdig informeren. 

De Medewerkersdag staat 
gepland voor zondag 19 
september. We houden 
deze noodgedwongen net als 
vorig jaar klein en in de 

kerk, direct na de dienst. Er 
zijn helaas geen hapjes en 
drankjes, hopelijk volgend 
jaar weer wel. We hebben de 
diverse werkgroepen al 
gevraagd wie we dit jaar in 
het zonnetje zouden moeten 
zetten en met een bloemetje 
verrassen. We hebben al 
verschillende namen 
doorgekregen, maar houden 
ons nog aanbevolen. Als u 
een suggestie heeft stuur dit 
s.v.p. door naar 
secretariszandraad@gmail 
.com. 

We zijn blij met de vele 
activiteiten die het afgelopen 
coronajaar door zijn blijven 
lopen of nieuw zijn 
opgestart. Naast al het vele 
dat al jaren loopt willen we 
speciaal noemen de 
activiteiten rondom de 
Groene Kerk, de streaming 
van diensten en de 
activiteiten om ons als 
Spiritueel Cultureel Centrum 
beter op de kaart te zetten, 
met nieuwe apparatuur zoals 
een opvouwbaar scherm. 

Aan fondsenwerving voor de 
verbouwing wordt nog steeds 
hard getrokken. Met het 
beleidsplan gaan we ook 
verder. Zodra het kan zullen 
we hierover met u na de 
dienst verder in gesprek 
gaan. 

Er liggen parochiebreed ook 
genoeg uitdagingen. De 
sluiting van het Brandpunt 
heeft er bij velen ingehakt. 
Op 23 september zijn we als 
Lokaal Team uitgenodigd 
door het parochiebestuur om 
hier nog eens over door te 
praten, waarbij ook de 
eucharistie als thema aan 
bod zal komen. Op 25 
september is er weer een 
OLVvA breed overleg, de 
zogenaamde 
Kampvuurtjesdag, die in het 
teken zal staan van 
oecumene, met de vraag 
"Hoe nu verder?" Als u hier 
ideeën over heeft kunt u een 
van de leden van het Lokaal 
team hierop aanspreken.  

Voor de laatste activiteit die 
ik noem kom ik al weer in 
oktober en dat is het 
verwelkomen van de 
zogeheten 'Klimaatpelgrims'. 
Er komt een speciale viering 
rondom dit thema op 10 
oktober, maar Josephine zal 
er in haar laatste viering in 
de SFX op 3 oktober ook 
aandacht aan schenken. Aan 
haar afscheid zelf zullen we 
overigens uiteraard nog 
apart aandacht schenken.  

Namens het Lokaal Team, 
Robert Breed 
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Op 10 juli 2021 mocht ik als 
voorzitter van De Ploegh en 
als actief vrijwilliger van de 
SFX de expositie Hemelladder 
openen in de Frans en Hilde 
Hof en dat voelde voor mij 
heel bijzonder. Voor een 
opening word ik wel vaker 
gevraagd, maar meestal is 
dat omdat ik ófwel de 
kunstenaar en zijn werk goed 
ken ófwel omdat ik in het 
betreffende museum of 
galerie kind aan huis ben. 
Maar bij deze expositie is het 
niet of-of maar en-en, hier 
komt alles voor mij bij elkaar. 
Ik ken deze tuin al dertig 
jaar, ik ben al dertig jaar in 
verschillende functies actief 
bij de St. Franciscus 
Xaverius, nu al vele jaren als 
voorganger, en ik kom al 
dertig jaar in Galerie de 
Ploegh en ben sinds vorig 
jaar bestuursvoorzitter van 
de vereniging. Ik heb de 
geschiedenis van zowel de 
SFX als van De Ploegh 
beschreven in een boek. Alles 
wat mij inspireert in het 
leven komt hier dus bij 
elkaar.  

Vrijwilligerswerk is net als 
voor de SFX een belangrijk 
kenmerk van De Ploegh. Ook 
daar is geen enkele betaalde 
kracht en doen de kunstenaar
-leden en een twintigtal 
vrijwilligers die geen 
kunstenaar zijn, al het werk 
zelf. De Ploegh is een 
landelijke 
kunstenaarsvereniging die al 
sinds 1934 bestaat en 
juridisch zetelt in Amersfoort, 
maar waarvan de leden uit 
heel Nederland komen. De 
Ploegh heeft zijn galerie in 
Amersfoort, in Cultuurhuis 
naast Flint. In de galerie 
vinden steeds 
wisseltentoonstellingen en 
allerlei culturele activiteiten 

Expositie Hemelladder in de Frans en Hilde 
Hof 

plaats. Daarnaast organiseert 
De Ploegh jaarlijks exposities 
buiten de galerie, 
bijvoorbeeld in de tuin van 
Hofje De Armen de Poth, in 
het Rietveldpaviljoen, en in 
de Sint-Joriskerk in 
Amersfoort. Ook doet De 
Ploegh mee aan nationale en 
internationale beurzen, zoals 
de AAF in Amsterdam en 
Brussel.  

Qua disciplines is De Ploegh 
heel divers, van schilders, 
tekenaars en grafici tot 
beeldhouwers, keramisten, 
fotografen, en alles wat daar 
tussenin zit. Samenwerken, 
elkaar inspireren en van 
elkaar leren zijn net als in de 
SFX belangrijke 
doelstellingen van De Ploegh. 
De inspiratiebron kan anders 
zijn maar de verschillende 
bronnen - natuur, kunst en 
spiritualiteit - hebben meer 
met elkaar te maken dan je 
denkt. Ik kom daar nog op 
terug.  

De titel van deze 
tentoonstelling is 
Hemelladder. Een 
‘Hemelladder’, ook wel 
‘Jakobsladder’ genoemd, is 
de naam van een bijzonder 
natuurverschijnsel: een 
lichtbaan, veroorzaakt door 
de zon, die door een gat in 
de wolken op aarde valt. 
Hemelladder is ook de naam 
van een plant met 
lavendelblauwe bloemen met 
felgele meeldraden. De 
bladeren staan als treden van 
een ladder in paren naast 
elkaar, vandaar de naam. De 
naam Jacobsladder verwijst 
naar het Bijbelboek Genesis 
waarin de ladder naar de 
hemel verschijnt in een 
droomgezicht van aartsvader 
Jakob. In Amersfoort kennen 
we ‘De ladder van Armando’ 
die bij de uitvalsweg naar 
Doorn staat: een veertien 
meter hoge bronzen ladder 
naar een ontwerp van 
Armando staat symbool voor 
het reiken naar wat boven is: 
uitspansel, hemel, plaats van 
volmaakt geluk.  

In en rond de tuin zijn twaalf 
kunstwerken te zien. Een 
aantal daarvan verwijst 
rechtstreeks naar het beeld 
van de hemelladder, 
bijvoorbeeld de monumentale 
werken van Jos Verschaeren 
en Rian Peperkorn. Jos 
maakte een hemellader van 
staal, een vierkante toren in 
spiraalvorm, een spiraal die 
eigenlijk een trap is. Vanuit 
de tuin gezien staat hij 
precies tussen drie 
kerktorens, een bijzonder 
gezicht. Rian heeft een 
abstracte versie van een 
hemelladder gemaakt, een 
gestileerde plantvorm die 

naar de hemel reikt, 
trapsgewijs voorzien van 
keramische bollen die als 
bloemen of vruchten op de 
aarde vallen.  

Ook andere kunstwerken in 
deze tuin verwijzen op 
subtiele manieren naar het 
hogere, het hemelse, het 
spirituele, bijvoorbeeld de 
muurschildering van Flip 
Lambalk op de achtergevel 
van de garages die de 
primaire kleuren laat 
opstijgen en neerdalen en 
weer opstijgen en neerdalen. 
Of de sculptuur van Linda 
Verkaaik bij de 
parkeerplaats: een liggende 
figuur met een hand die reikt, 
die vraagt, die opvangt, die 
verbinding zoekt of wellicht 
hoopt te ontvangen.  

De tuin is een belangrijk 
bestanddeel van de beleving 
van deze expositie. De Frans 
en Hilde Hof is vernoemd 
naar en geïnspireerd op twee 
belangrijke historische 
figuren: Franciscus van Assisi 
en Hildegard van Bingen. 
Franciscus was een monnik 
uit de 13e eeuw die stond 
voor soberheid, eenvoud, 
liefde voor mens en dier en 
voor de natuur. Hildegard 
was een Duitse benedictijnse 
abdis, die leefde in de 12e 
eeuw. Zij was niet alleen een 
wijze en inspirerende abdis, 
maar hield zich ook bezig 
met muziek, poëzie, 
beeldende kunst en met de 
natuur, zij was een groot 
plantkundige, die zich op 
wetenschappelijk niveau 
bezig hield met planten, 
kruiden en voeding.  

Tot 2019 was dit gewoon een 
wei, waar ik met de jongeren 
van de kerk in de jaren 
negentig nog wel gevoetbald 
heb. In de afgelopen drie jaar 
is door de tuingroep in deze 
hof een graslabyrint 
aangelegd en zijn er 
plantvakken gemaakt volgens 
een ontworpen plattegrond, 
met beplanting op kleur, 
symbool voor de vier 
elementen aarde, water, 
lucht en vuur. 

Deze groene, inspirerende 

plek kreeg als motto mee: 
Rust, Zingeving & Verbinding. 
Een tuin ontworpen vol 
betekenis en symboliek. 
Midden in de drukte van de 
stad. Bedoeld als contrast 
met de dynamiek van alle 
dag.  

De hemelladder is de 
verbinding tussen hemel en 
aarde, en de kunstwerken in 
deze tuin bemiddelen als het 
ware in de verbinding tussen 
het aardse en het spirituele 
leven. Mooie tuinen zijn er 
vele, ook beeldentuinen zijn 
er veel, maar tuinen met een 
combinatie van kunst, natuur 
en spiritualiteit, daarvan ken 
ik niet er niet zoveel. Die 
verbinding maakt deze 
expositie, deze plek uniek. 
Een plek om te kijken, te 
genieten, te rusten, te 
mediteren, en misschien ook 
om jezelf een spiegel voor te 
houden.  

Nu te zien - tot en met 10 
oktober, do/vrij 11.00 – 
17.00 uur en za-zo 13.00 -
17.00 uur.  

Lex van de Haterd 
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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  
3 oktober 2021. Kopij uiterlijk 26 september 
2021. 

Zondag 12 september 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Zondag 19 September 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Joakim Skiba 

Projectkoor 

Zondag 26 september 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Monique Derks 

Projectkoor 

Zondag 3 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Josephine van Pampus 

Projectkoor 

Zondag 10 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Ruth van der Vliet 

Projectkoor 

Zondag 17 oktober 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Projectkoor 

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

 

De heilige Agatha werd 
geboren in Catania (Sicilië). 
Ze leefde in de dertiende 
eeuw, waarschijnlijk van 
1225 of 1231 tot 1251. 
Agatha was een vrome jonge 
vrouw, afkomstig uit een 
zeer christelijke, adellijke 
familie. Omdat ze weigerde 
de heidense goden te 
aanbidden en niet wilde 

toegeven aan de seksuele 
wensen van landvoogd 
Tiberius Claudius Quintianus 
werd ze gemarteld tot ze 
stierf. Het Sint 
Aagtenklooster op ’t Zand 
was (is?) naar haar 
genoemd. Haar naamdag is 5 
februari; haar attributen zijn 
o.a. een palmtak en een 
(martel)tang. 

We zouden ons kunnen 
afvragen wat de 
iconografische betekenis en 
achtergrond waren om juist 
voor deze (en de drie andere 
heiligen) op het hoofdaltaar 
van de SFX te kiezen: zeer 
jonge mensen, jezuïeten, 
martelaren, die op deze 
manier met Amersfoort 
werden verbonden. Hoe 
verklaarde beeldhouwer Louis 
Veeneman (1812-1888) deze 
keuze tegenover het 
kerkbestuur en pastoor 
Blom? (Zie het essay van dr. 
Annemieke Hoogenboom.) 

In de nis naast het 
hoofdaltaar vinden we 
beelden van o.a. het Heilig 
Hart van Christus, gemaakt 
door Wilhelm Friedrich 
Mengelberg. Waarom we hem 
ter sprake brengen? Op 
Maliebaan 80-84 in Utrecht 
heeft architect Wilhelm Victor 
Alfred Tepe (1840-1920) 
destijds voor zichzelf en voor 

Beelden in de SFX: De heilige Agatha 
Wilhelm Mengelberg een huis 
ontworpen en gebouwd. Het 
pand Maliebaan 84 staat 
sinds kort te koop en dat 
biedt een unieke gelegenheid 
om via de website van de 
makelaar (www.wvo.nl) 
foto’s van het authentieke 
interieur te bekijken. Dat is 
zeker aan te bevelen, maar 
een wandeling op de 
Maliebaan is ook voldoende. 

Tepe werd geboren in 
Amsterdam en ontving zijn 
opleiding aan de 
Bauakademie in Berlijn. Hij is 
bekend geworden door de 
renovatie van de St. 
Catharinakathedraal en 
vooral de St. Willibrorduskerk 
in Utrecht. Mengelberg was 
afkomstig uit Duitsland, wat 
een verklaring is voor het 
verschil in uitvoering met het 
werk van Veneman. 

In ‘Op Tocht’ – het blad van 
het aartsbisdom Utrecht – 
van 10 december 2020 is de 
tentoonstelling ‘Collectie 
Mengelberg op Huis Bergh’ in 
het kasteel Huis Bergh (’s-
Heerenberg) besproken. Zie 
ook: www.huisbergh.nl. Het 
artikel draagt zeker bij aan 
de kennis over deze 
beeldhouwer. 

Halina Janczak 


