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Bijna weer normaal vanaf  25-09-2021 

Geslaagd ‘Struinen in de tuinen’ 

weer een mooie 
gelegenheid om onze 
kerk in beeld te brengen. 
Het optreden van twee 
jongemannen als 

Struinen in de Tuinen 
was een feestje op 
zondagmiddag, 5 
september met veel 
zonneschijn.. Het was 

LoisLightband met zang 
en gitaar paste mooi in 
onze sfeer. Zij hebben 
levensliedjes geschreven 
naar aanleiding van hun 
eigen ervaringen zoals 
het omgaan met een 
dementerende vader. 
Ook de zorg en 
opvoeding voor zijn 
jonge kinderen was voor 
één van hen een item. 
Hun optreden sloten ze 
af met een hymne, mooi 
passend bij de 
entourage. (Een van de 
jongemannen zingt in 
GraceChurch/
Amersfoort). 

We kijken uit naar de 
volgende Struinen in de 
Tuinen! 

Francien Woets 

5. De viering wordt 
gestreamd met 2 
medewerkers en duurt 
maximaal 45 minuten.  

6. Ook koren mogen 
weer in volledige 
samenstelling zingen 
mits voldaan wordt aan 
de regels van het RIVM 
voor koren en zanger 
ensembles. Het is aan de 
dirigent of voltallig koor 
al wenselijk is. Frank 
heeft aangegeven 
voorlopig uit te gaan van 
maximaal 10 koorleden. 
Voor koorleden zijn bij 
repetities registratie en 
gezondheidscheck 
vereist.  

7. De wijze waarop wordt 
gecollecteerd blijft nog 
ongewijzigd. (Mandjes 
achterin de kerk). Ook 
de regel dat er bij de 
vredeswens geen handen 
worden geschud blijft 
gehandhaafd.  
 

Maatregelen vanaf 25 
september 2021 
1. Geen maximering aan 
het aantal toe te laten 
kerkgangers. Gelovigen 
wordt uitdrukkelijk 
gevraagd rekening te 
houden met elkaar zowel 
bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen in 
de kerk.  

2. Kerkgangers hoeven 
niet meer te reserveren 
en ook geen 
coronatoegangsbewijs te 
laten zien. Wel dienen zij 
klachtenvrij te zijn. 
Gastmensen kunnen de 
kerkgangers op de 
aangegeven looproutes.  

3. Kerkgangers mogen 
ook weer meezingen. 

4. Kerkgangers mogen 
weer naar voren komen 
voor de Communie. 
Communie op de tong 
mag nog niet.  
 

8. Andere religieuze en 
kerkelijke bijeenkomsten 
in ons kerkgebouw zijn 
toegestaan met 
inachtneming van 
bovenstaande regels.  

Alle betrokkenen hebben 
een eigen 
verantwoordelijkheid en 
vrijheid om aan 
bijeenkomsten al dan 
niet hun medewerking te 
verlenen en moeten zich 
daarbij veilig voelen.  

Pastorie 
De pastorie en hoor-en 
leerzaal zijn weer 
toegankelijk. Houd 
nadrukkelijk rekening 
met elkaar. De 
administratie is op 
maandag- en 
vrijdagmorgen aanwezig. 
De dagkapel is en blijft 
open. 

We vieren bijna weer 
normaal en naar we 
hopen weer met een 
volle kerk. 
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Afgelopen voorjaar hebben 
vier mensen uit de 
kerkgemeenschap met ons, 
de streamers, meegedacht 
hoe we de opnames van de 
diensten kunnen verbeteren. 
In twee bijeenkomsten 
hebben we gesproken over 
wat er tijdens de dienst in de 
kerk gebeurt, de beelden die 
je te zien krijgt en hoe je 
beeld en geluid als kijker 
thuis ervaart. 

Deze gesprekken willen we in 
het najaar voortzetten, het 
liefst met een aantal nieuwe 
mensen, zodat we meer 
geluiden horen over wat 
belangrijk is voor de kijkers. 
In twee (mogelijk online) 
bijeenkomsten praten we 
over jullie ervaringen, 
suggesties en ideeën, 
waardoor de streaming 
duidelijk en mooi de sfeer en 
de intentie van de kerkdienst 
weerspiegelt. 

Kijk je regelmatig naar de 
streamingsdiensten van de 
SFX of andere kerken? Wil je 
graag je ervaringen met en 
ideeën over de online 
diensten met ons delen? We 
komen graag in contact met 
geïnteresseerde kijkers. Je 
kunt via 
eefke.jacobs@gmail.com of 
pmm.jacobs@gmail.com 
aanmelden voor het 
kijkerspanel. We nemen dan 
zo snel mogelijk contact met 
je op. 

Streamers 
gezocht 

Verbondenheid in de geloofsgemeenschap 

Evenals in ander kerken in 
en buiten Amersfoort vormen 
wij in de Franciscus Xaverius 
een gemeenschap van 
gelovigen. Dat vraagt omzien 
naar elkaar: contact leggen 
met mensen die ziek, alleen 
zijn, het moeilijk hebben. 
Dat vraagt ook contact 
onderhouden met mensen 
die we al enige tijd niet 
gezien hebben en contact 
leggen met nieuwe mensen 
in de geloofsgemeenschap. 
In de tijd van het Rijke 
Roomse Leven was het de 
taak van de pastoor en zijn 
kapelaans om dit omzien 
naar elkaar vorm te geven. 
Deze tijd ligt echter lang 
achter ons. De coronatijd 
heeft ons duidelijk laten 
voelen dat vorm geven aan 
deze verbondenheid nog een 
blinde vlek in onze 
gemeenschap is. Om dit 
hiaat op te vullen is de SFX-
lijn in het leven geroepen:  
een nieuwe vorm om om te 
zien naar elkaar binnen de 
geloofsgemeenschap. Naast 

de SFX-lijn kent de 
geloofsgemeenschap 
vanouds nog 2 vormen: de 
Bezoekgroep en de 
Dacgroep. 

De bezoekgroep 

De bezoekgroep bestaat uit 
een aantal mensen die leden 
van de geloofsgemeenschap 
regelmatig bezoekt en zo 
contact met hen opbouwt 
volgens het buddy principe. 
Parochianen boven de 90 
jaar worden rond hun 
verjaardag bezocht en 
ontvangen een bloemetje. 
Ook gaat de bezoekgroep 
langs bij mensen tijdens een 
ziekteperiode of die in een 
zieken- of verpleeghuis zijn 
opgenomen. In die gevallen 
kan een beroep gedaan 
worden op de 
geloofsgemeenschap. 
U kunt daarvoor contact 
opnemen met de 
pastoraatsgroep: 
pastoraatsgroepsfx@gmail. 
com , 033- 4721705. 

Contactpersoon: Gerda van 
Dam, 
gemavandam@gmail.com 

Diaconale 
Activiteitengroep (DAC) 

De DAC groep organiseert 
activiteiten voor ouderen: 
een bloemenattentie met 
Kerstmis en Pasen, een uitje 
voor ouderen, de 
Mariaviering in mei of 
oktober. Ook werkt zij mee 
aan de ontmoetingsdag voor 
ouderen binnen de Onze 
Lieve vrouw Parochie van 
Amersfoort. De leden van de 
werkgroep onderhouden ook 
contact met de ouderen 
buiten de boven genoemde 
activiteiten.  

Contactpersoon: Jeanne de 
Grefte, 
schardepot@icloud.com 

De SFX-lijn 

Binnen de 
geloofsgemeenschap van de 
Franciscus Xaveriuskerk 
hebben parochianen contact 
met andere leden van de 
geloofsgemeenschap 
ongeacht hun leeftijd om de 
onderlinge betrokkenheid 
vorm te geven. Zij hebben 
telefonisch contact, brengen 
een bezoekje of schrijven 
een kaartje. Deze contacten 
onderhouden ze met 
parochianen die daar 
behoefte aan hebben.  

Voel je ervoor om contact 
met enkele parochianen te 
hebben, heb je behoefte dat 
iemand contact met je 
opneemt of ken je mensen 
die een bezoekje nodig 
kunnen hebben, laat het ons 
weten. 

Contactpersoon: Phil Jacobs, 
pmm.jacobs@gmail.com 
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Wanneer: 
zaterdag 16 oktober, vanaf 
10.30 uur 

Waar: 
Franciscus Xaveriuskerk,  
’t Zand 29 
Inleiding Inigo Bocken, met 
aansluitend (facultatief) 
stadswandeling met Gerard 
Raven 

Op 25 juli 2021 begon het 
Thomas van Kempen jaar. Hij 
overleed 550 jaar geleden in 
het Windesheimer klooster bij 
Zwolle. Thomas (1380-1471) 
is beroemd geworden met 
zijn boek Over de navolging 
van Christus, na de bijbel het 
meest gelezen boek ooit. 
Revolutionair in dit boek is de 
visie  dat ieder mens met zijn 
eigen leven het evangelie 
zichtbaar kan maken, zelf 
beeld kan worden van 
Christus. Een visie en 
uitdaging die ook nu actueel 

In de serie Bezield en Bezielend 
Thomas van Kempen: Over de navolging 
van Christus   

blijft.  

 
Thomas behoort met Geert 
Grote tot de bekendste 
vertegenwoordigers van de 
Beweging van de Moderne 
Devotie, die ontstond in 
Nederland (14e/15e eeuw). 
Bij uitstek een 
vernieuwingsbeweging  die 
wereldwijd een enorme 
invloed kreeg. 

Vernieuwingsbeweging 

Ook in Amersfoort zijn vanuit 
deze beweging diverse huizen 
voor ‘zusters- en 
broederschappen des  
gemenen levens’ gesticht. Na 
de inleiding door Inigo 
Bocken zal Gerard Raven, 
stadsarchivaris te 
Amersfoort, een 
rondwandeling verzorgen van 
ruim een uur langs 
monumenten en plekken in 
het centrum van Amersfoort 
die herinneren aan de 
Moderne Devotie. 
 
Over de inleider: Inigo 
Bocken, is als medewerker en 
docent verbonden aan het 
Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen; hij is ook 
hoogleraar mystieke 
theologie te Leuven.  
Het Titus Brandsma Instituut 
is gespecialiseerd in 
onderzoek naar de Moderne 
Devotie. 
 
Bijdrage: € 5 
informatie en opgave: 
secretariaatscc@gmail.com 

Na anderhalf jaar is het 
oecumenisch avondgebed 
weer begonnen: iedere 
donderdagavond om zeven 
uur: tijd voor een gebed, een 
lied, een psalm, een 
Bijbeltekst onder het motto 
een half uur stilte in de 
drukte van de stad.  Het 
avondgebed wordt 
georganiseerd door leden van 
verschillende Amersfoortse 
kerken en het wordt 
gehouden in het gebouw van 
de Oud-Katholieke Kerk aan 
’t Zand 15.   Iedereen is daar 
van harte welkom! 

Jan van Adrichem 

Oecumenisch 
avondgebed 

Wanneer:  
vier woensdagochtenden 27 
oktober,  3, 17 en 24 
november, 10.00-12.00u 

Waar:  
pastorie Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 31, of 
via zoom (afhankelijk van de 
situatie dan) 
Wie er oog voor krijgt, gaat 
het opvallen hoe vaak - nog 
vaker dan je al vermoedde - 
het in de evangeliën gaat 
over eten en alles wat ermee 
samenhangt. Zoals honger, 
armoede, ziekte, uitsluiting, 
en over de keerzijde: welkom 
zijn, op krachten komen, 
luxe ervaren, een volle dis, 
het goede leven. We gaan 
onderzoeken wat de bijbel 
met zijn eetverhalen wil 
zeggen, toen én nu, hoe 
verhoudt Jezus’ aandacht 

voor eten zich tot onze 
eetcultuur? En hoe passen 
eucharistie en avondmaal 
daartussen?  
We lezen in de Bijbel, krijgt 
ook veel te zien, en maken 
uitstapjes naar cultuur en 
actualiteit. Zo ontwikkelt u in 
vier bijeenkomsten een nieuw 
beeld van tafelen met Jezus.  

Met Jezus aan tafel 
de evangelies over samen-eten 

Voorkennis wordt niet 
verondersteld.  

 
Over de begeleider: Willem 
Klamer was tot 2019 
predikant van De Inham in 
Hoogland. Hij maakt studie 
van de maaltijd in de Bijbel 
en is door zijn werk in 
oecumenische en 
protestantse setting 
vertrouwd met liturgie en 
beleving van eucharistie en 
avondmaal  
 
Groepsgrootte: 8-10 
deelnemers  
Aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com 
Informatie: 
- Willem Klamer 
wtklamer@xmsnet.nl, 033-
4556554, 06-37280576, of 
- Huib Klamer 
hkklamer@casema.nl, 033-
4619433, 06 52454971 
Bijdrage: €12 (voor alle 
bijeenkomsten samen) 

 
Nu het mogelijk is binnen de 
richtlijnen starten we de 
filmavonden weer op. De 
eerste film is gepland op 8 
oktober. We starten met een 
‘sympathieke feelgoodfilm’ 
Finding your Feet. Een film 
over een nieuw begin maken, 
toepasselijk in deze tijd. 

De film gaat over Lady 
Sandra Abbott op de 
vooravond van haar 
pensioen. Ze ontdekt op een 
feestje dat haar man haar na 
veertig jaar huwelijk ontrouw 
is en zoekt onderdak bij haar 
vervreemde, oudere zus Bif. 
Bif woont in een verpauperde 
woning in de binnenstad. 
Sandra verschilt totaal van 
haar uitgesproken vrijgezinde 
zus. Maar zij laat Sandra zien 
dat het leven pas begint op 
je 60e! 

Afhankelijk van de 
mogelijkheden is deze film op 
de St. Martinuspastorie of in 
Het Brandpunt. Dat ligt mede 
aan het aantal aanmeldingen. 
Wacht dus niet te lang met 
aanmelden, maar geef u op 
tijd op. Wanneer u 
aangemeld bent, melden we 
u tijdig de definitieve locatie. 

Aanmelden kan 
via Edithvos@kpnmail.nl of jv
anpampus@casema.nl    

Filmavond 
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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  
14 november 2021. Kopij uiterlijk 7 november 
2021. 

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 

Zondag 24 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Phil Jacobs 

Projectkoor 

Zondag 31 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Monique Derks 

Projectkoor 

Dinsdag 2 november 

19.30 uur 

Allerzielen 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van den Brand 

Lex van de Haterd 

Projectkoor 

 

Zondag 7 november 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Lex van de Haterd 

Projectkoor 

Zondag 14 november 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van de Vliet 

Fred van Kan 

Projectkoor 

Zondag 21 november 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Huib Klamer 

Projectkoor 

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

 

In november is in Glasgow de 
26e Wereld klimaat 
Conferentie. COP26 

Van Polen, van Zielona Gora 
lopen Oecumenische Klimaat 
pelgrims, zo’n 30 mensen, 
naar Glasgow, Schotland, 5/7 
oktober zijn ze in 
Amersfoort. Ze worden 
ontvangen in ‘t Brandpunt. 

Wij willen als SFX een 
Groene Kerk zijn. 

Er komen zonnepanelen op 
het dak en andere, 
duurzame, verantwoorde 
verwarming. Dat alles zorgt 
voor minder CO2 uitstoot . 

Dat is ons aandeel voor een 
beter klimaat.  

Zo beschermen we onze 
aarde, die we hebben 

gekregen. 

Het is mogelijk dat we die 
dagen ook Frans 
Timmermans, vice voorzitter 
van Europese Unie, die zich 
met zijn pakket Green Deal 
inzet voor beter klimaat, in 
ons midden kunnen 
begroeten.  

Het wetsvoorstel is de 
juridische basis van de Green 
Deal. In 2030 EU moet de 
uitstoot van CO2 met 55% 
terug brengen ten opzichte 
van 1990. 

In de wet staat dat EU in 
2050 klimaat neutraal moet 
zijn. 

Er is nog mogelijkheid om de 
petitie te ondertekenen. 

4 maart dit jaar was de 

Klimaatneutraal  
Internationale Ingenieurs 
Dag. De bijeenkomst was 
online in Parijs. Namens 
Amersfoort is er een voorstel 
ingediend dat 
warmwaterpomp een  
oplossing kan zijn als 
vervanger van gas 
verwarming. 

In november 2015 was in 
Parijs, Wereld Klimaat 
Conferentie ,COP21 waar 
voor het eerst wettelijke 
bepalingen zijn vast gelegd 
wat betreft klimaat.  

Er waren eisen gesteld dat 
opwarming van de aarde  
niet mogen boven 2,0°C mag 
komen, maar we streven 
naar een grens van 1,5° C. 

We zouden minder fossiele 
brandstoffen (kolen, olie, 
gas) gebruiken om uitstoot 
van CO2 te verminderen.  

Deze eisen zijn samen 
gebracht in het Parijse 
Akkoord,  ondertekend door 
zo’n 200 landen.  

In Singer in Laren wordt een 
lezing gehouden door 
weerman Peter Kuipers 
Munneke en Ralph van Raat, 
30 januari 2022 -Expeditie 
weerklank. 

Peter Kuipers Munneke heeft 
net een boek uitgegeven over 
het smelten van de 
gletsjers: Álles smelt ,AD 28 
september 2021. 

Halina Janczak  


