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Advent 

de dorre aarde kunnen 
dorsten naar regen. 

Een regenbui doet alles 
opbloeien. Heel de 
natuur komt tot leven. 

Wolken regent de 
gerechte.  

Wij verlangen naar de 
gerechte. Iemand die 
recht doet, die mensen 

Rorate caeli desuper, et 
nubes pluant justum, 
zingen we in de Advent. 

Dauwt hemelen van 
omhoog, en wolken 
regent de gerechte. 

Dauw en regen maken 
de aarde vruchtbaar en 
leefbaar. 

Mens en dier, planten en 

tot hun recht laat 
komen. 

Iemand die de 
verhoudingen tussen de 
mensen herstelt, zodat 
ze kunnen opbloeien. 

Laat komen dan, Hij die 
komen zal, verlangend 
zien wij naar Hem uit. 

Ria Sweers 

Nieuwe tijd 
Je gelooft het of niet… 
Er komt een nieuwe tijd. 
Niemand zal nog in de 
kou staan. 
Niemand zal nog 
hongeren. 
Niemand zal nog 
vereenzamen. 

Er komt een nieuwe tijd. 
Voor iedereen zal er een 
mantel zijn. 

Voor iedereen zal er 
genoeg zijn. 
Voor iedereen zal er 
vriendschap zijn. 

Er komt een nieuwe tijd. 
Voor ieder is er een 
mantel om de schouder. 
Een mantel vol vrolijke 
en blijde kleuren. 
Een lichtende mantel vol 
levensmoed. 

Er komt een nieuwe 
koning. 
Wachtend bereiden wij 
ons voor. 
Wegen worden recht. 
Heuvels worden 
geslecht. 
In de woestijn bloeit 
reeds de lelie. 

Marinus van den Berg 
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Sinterklaas is weer in het 
land. Een tijd van gedichten, 
schrijven, surprises maken 
en pakjes verzamelen. En 
natuurlijk wordt er ook door 
de kinderen van klanten van 
de Voedselbank op 
Sinterklaas gewacht! 

Ria Sweers is namens de SFX 
polshoogte gaan nemen om 
te kijken wat wij als  
geloofsgemeenschap kunnen 
bijdragen om de traditionele 
feestvreugde te vergroten. 

En wat bleek ? 

Voor de cadeautjes wordt 
door de Voedselbank zelf 
gezorgd en ook voor 
snoepgoed, maar…. 

niet voor de traditionele 
appeltjes van oranje, 
mandarijnen dus.  

En wat is het Sinterklaasfeest 
zonder mandarijnen? 

Dus… 
laten we in de viering van 21 
november met netten en 
kisten mandarijnen naar de 
kerk komen, zodat grote en 
kleine mensen, die bij de 
Voedselbank komen ,kunnen 
genieten van deze 
traditionele oranje 
vitaminebom. 

Ook zal de tweede collecte 
bestemd worden voor de 
Voedselbank, dan weet u dat 
alvast. 

Van harte aanbevolen!  
Moniek Nusselein 

Mandarijnen, 
Appeltjes van 
Oranje 

Zevenarmige Kandelaar 
Zondag 10 oktober was de 
laatste viering in de H. 
Kruiskerk. 

Omdat de 
coronamaatregelen 
versoepeld waren konden 
veel parochianen van het H. 
Kruis erbij zijn. Het was een 
indrukwekkende gebeurtenis 
met veel emoties.  

Begrijpelijk was er veel 
verdriet. Maar ook de wil om 
met elkaar door te gaan op 
een van de andere locaties. 

Aan het eind van de viering 
werd het tabernakel 
leeggehaald, het altaar 
ontbloot en de laatste 
liturgische voorwerpen 
werden overhandigd aan de 
vertegenwoordigers van de 
andere 
geloofsgemeenschappen. De 
sleutels van het kerkgebouw 

werden overhandigd aan de 
baptistengemeenschap. Zij 
beloofden goed voor de kerk 
te zorgen en nodigden de 
aanwezigen uit een keer bij 
hen te komen meevieren. 

In processie, de pastoor met 
de ciborie voorop, liep men 
het gebouw uit. Er werden 
heimelijk heel wat traantjes 
weggepinkt. Als 
vertegenwoordiger van de 
SFX kreeg ik de zevenarmige 
kandelaar mee. 

Ik hoop dat hij een mooie 
vaste plek bij ons zal krijgen 
en veelvuldig gebruikt gaat 
worden. 

Ria Sweers 

Nieuws van de pastoraatsgroep 
Twee jaar geleden is de 
pastoraatsgroep, aangevuld 
met een aantal betrokken 
SFX-ers, begonnen met een 
opzet van een nieuw 
beleidsplan voor onze 
gemeenschap. 

Er is een aantal 
bijeenkomsten hard aan 
gewerkt. De deelresultaten 
hebben we steeds met u 
gedeeld. We waren blij met 
de opmerkingen en 
suggesties die we kregen en 
hebben die verwerkt in een 
eindrapport. 

De bedoeling was om dit 
eindrapport met u te 
bespreken in kleine groepen, 
zondags om twaalf uur na de 

viering.  

Helaas sloeg toen corona toe 
en kon ons plan niet 
doorgaan. 

Nu er weer wat meer 
mogelijk is, willen we de 
gesprekken eindelijk in gang 
zetten. U zult daar 
binnenkort meer over horen. 

Inmiddels heeft de 
gemeenschap van de SFX 
niet stil gezeten. 

Om contact te houden met 
elkaar is de SFX-lijn opgezet.  

Mensen die elkaar bellen. 

Er zijn zoomsessies geweest 
over maaltijden in de bijbel. 

Na afloop zijn twee 
deelnemers geïnterviewd. 
Deze interviews vindt u op 
de website van 
katholiekamersfoort.nl onder 
het kopje SFX. 

Er is een bijbelse maaltijd 
gehouden op 1 september in 
het kader van de dag van de 
schepping.  

Josephine hield eind juni een 
viering in de tuin. Over deze 
nieuwe manieren van samen 
vieren willen we graag 
volgend jaar ook met u in 
gesprek.   

Ria Sweers 

Om de een/twee jaar komt 
de basiscathechisatie groep 
van De Eshof uit Hoevelaken 
een viering bij ons bijwonen. 
Vorig jaar kon dit niet 
doorgaan vanwege Corona, 
maar dit jaar was er weer 
gelegenheid en die werd met 
beide handen aangegrepen. 
Afgelopen 10 oktober hadden 
we 7 kinderen en 8 
volwassenen bij ons op 
bezoek.  

Na afloop van de viering 
kregen de kinderen de 
speurtocht van de SFX 
uitgedeeld. De kleindochter 
van Sonja was ook in de kerk 
en speurde gezellig mee. De 
speurtocht is nog altijd een 
succes. Hartstikke goed als 
ze vragen stelden, omdat ze 

er niet helemaal uitkwamen, 
of wanneer ze nieuwsgierig 
waren. We hebben weer wat 

Bezoek De Eshof 
in “hun rugzakje” gestopt.  

Na afloop kregen we een 
mooie bedank kaart voor de 
hele geloofsgemeenschap en 
een reep Tony Chocolonely. 
De tekst op de kaart luidt 
“Beste Marja en alle leden 
van de Xaverius, wat fijn dat 
we weer bij jullie mochten 
zijn deze ochtend om samen 
te verbinden in geloof. Dank 
je wel voor de gastvrijheid en 
de zorgen en de leuke 
puzzeltocht. Groetjes, 
Basiscatechesegroep De 
Eshof!”. De chocoladereep 
hebben we in de mand van 
de Voedselbank gedaan.  

Marja Hogendoorn & Patricia 
Lambooij 
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Al geruime tijd is Mirjam 
Verstraelen een actieve 
parochiaan. Naast haar 
werkzaamheden in het 
voortgezet onderwijs is ze 
voorganger en tegenwoordig 
ook een van de mensen die 
de streaming van de 
kerkdiensten voor haar 
rekening neemt: reden om 
nader kennis te maken met 
Mirjam. 

Het contact van Mirjam 
Verstraelen met de 
Xaveriusgemeenschap begon 
in 1994, het jaar dat Harry 
en Mirjam in de kerk wilden 
trouwen. Mirjam woonde al 
enige jaren in Amersfoort, 
eerst alleen, daarna met 
Harry in Amersfoort. Samen 
gingen ze op zoek naar een 
kerk die bij hen paste. Dat 
werd uiteindelijk de Xaverius 
en het contact met Cor 
Arends en Bart Verreijt 
speelde daarbij een 
belangrijke rol. 

Mirjam kwam uit een 
traditioneel katholiek gezin in 
Weert. Haar vader was actief 
als lector en secretaris van 
het parochiebestuur en zelf 

Het woord doorgeven 
was ze enkele jaren lid van 
het kinderkoor. 

Na haar middelbare school 
ging ze in Nijmegen klassieke 
talen studeren. Tijdens haar 
studietijd in ontplooide ze 
weinig kerkelijke activiteiten. 
Naast haar studie ging de 
meeste aandacht uit naar de 
studentenvereniging, waar 
Mirjam een tijd in het bestuur 
zat, activiteiten organiseerde 
en meedeed in het dispuut en 
de zangclub. Een van de 
leukste dingen in die tijd was 
deelnemen aan de 
toneelgroep van de 
vakvereniging klassieke 
talen. Ook na haar studie 
ging ze door met 
toneelspelen: Het vak 
klassieke en culturele 
vorming was in opkomst en 
er was veel belangstelling 
voor “onze” productie van 
komedies van Aristophanes 
en Plautus.  

“Toen we trouwden in 1994 
vroeg Bart Verreijt me bijna 
direct als lector. De 
lectorengroep was toen  
groter dan nu, maar wel veel 
meer “los zand”. Het was een 
klein taakje – alleen 
voorlezen. De tekst van de 
voorbeden bijvoorbeeld was 
altijd van iemand anders en 
dat maakt wel verschil. 

In 2007 werd ik gevraagd om 
voorganger te worden. Ik 
vond het een mooie stap, 
ging me meer in de Bijbel 
verdiepen, deed mee aan een 
lezingencyclus onder leiding 
van Cor, en had regelmatig 
overleg met ervaren 
voorgangers als Trudy 
Vester, Henk Kruthoff en Pea 
van der Velde. Desondanks 
voelde het indertijd toch wel 
een beetje alsof ik in het 

diepe werd gegooid. 

De laatste jaren is er veel 
meer begeleiding. We 
bereiden de diensten altijd 
met zijn tweeën voor (samen 
met dirigent Frank). Door het 
vertrek van Josephine van 
Pampus zullen we meer 
moeten voorgaan en zal het 
waarschijnlijk niet altijd 
mogelijk zijn om te sparren. 
Gelukkig zijn er sinds kort 
ook kerkgangers die 
suggesties doen voor mooie 
verzorgde vieringen, want 
daar gaat het ons natuurlijk 
om.  

Drie keer per jaar vergadert 
de hele voorgangersclub. We 
vergaderen over allerlei 
liturgische zaken. Zo stellen 
we het rooster op, 
brainstormen over een thema 
bij de Advents- en 
Vastencyclus. We bespreken 
de mogelijkheden en 
evalueren de vieringen We 
hebben ieder onze eigen stijl, 
leren veel van elkaar zowel in 
theologisch opzicht als in het 
persoonlijk vlak. In november 
starten we met een 
intervisiegroep. Sinds we 
gestart zijn met streaming 
moet het allemaal nog wat 
korter. Het zorgt er wel voor 
dat we ons nog beter richten 
op de essentie van de 
boodschap.  

Ik merk daarbij dat 
“doorgeven van het woord” 
voor mij een belangrijke 
drijfveer is, een soort 
roeping. Daarom ben ik vanaf 
de coronatijd ook mee gaan 
doen met de streaminggroep, 
om de viering in beeld en 
geluid te kunnen doorgeven 
aan de gelovigen die – om 
welke reden dan ook – thuis 
zitten.” 

Wanneer het binnen de 
richtlijnen van de RK Kerk en 
het RIVM mogelijk blijft, 
volgt op 26 november de 
tweede filmavond van het 
seizoen.  

De film 'Into the Wild' is 
gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van 
Jon Krakauer uit 1996. Het 
waargebeurde verhaal over 
de 22-jarige, pas 
afgestudeerde Christopher 
Mc.Candless werd verfilmd 
onder regie van Sean Penn. 

Christopher laat zijn familie 
en veelbelovende toekomst 
achter zich, op zoek naar 
avontuur. Zonder 
bezittingen, weg van de 
valkuilen van de moderne 
wereld, probeert hij zijn weg 
te vinden in de wildernis van 
Alaska. Bijzondere 
ontmoetingen en de pracht, 
maar ook de verraderlijke 
kracht, van de natuur 
vormen zijn bestaan. Maar 
kan hij overleven? 

Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via Edithvos@kpnmail.nl 

Film:  
Into the Wild 

Sinds een jaar of zes speel ik 
niet alleen als begeleider in 
de diensten die de Koorgroep 
mede verzorgt, maar ook in 
de kapel die is overgebleven 
van het laatst gebouwde 
klooster in Nederland, dat 
van de zusters Augustinessen 
in Werkhoven. Het gebouw 
doet tegenwoordig dienst als 
bezinnings- en 
overlegcentrum, maar op 
zondagen houdt de 
oecumenische 
Werkhofgemeenschap nog 
steeds inspirerende diensten, 

waar de ene week een 
dominee en de andere een 
priester voorgaat. 

Het koor heeft in grote lijnen 
hetzelfde repertoire als de 
koren die in de Xaverius 
zingen, maar muzikaal is er 
een groot verschil: het naspel 
van de pianist dient als 
afsluiting van de viering.  
Tijd om na te denken over de 
viering, even in alle rust te 
genieten van de muziek. 
Iedereen blijft dus zitten 
luisteren en rent niet 

Muzikaal behang of   
onderdeel van de viering? 

uitgedroogd en overhaast 
richting het achtste 
sacrament, het kopje koffie. 

Wat geniet ook ik van die 
rust: geen afleiding van 
kwetterend publiek of 
mensen die, goedbedoeld, 
over mijn schouder komen 
meegenieten. En geloof het 
of niet: ik speel veel meer 
geconcentreerd, geïnspireerd 
en daarom stukken beter dan 
in de Xaverius, want net als 
bij de intermezzi, heb je als 
muzikant achter de vleugel 
contact met de stilte van de 
luisteraar. Aan het eind van 
het slotspel ontstaat tenslotte 
de gewijde stilte, die zo bij 
een viering hoort. 

Geen muzikaal behang meer 
in de SFX: dat zou een droom 
zijn. 

Martin Lorijn 
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Donderdagochtend, 21 
oktober, hadden we een 
Mariaviering in de SFX met 
ruim dertig bezoekers en het 
nieuwe OLVA-koor. Een DAC-
activiteit, waar we blij mee 
zijn.  

Het was een eigentijdse 
viering met Monique Derks 
en Sonja van den Brand als 
voorgangers en met veel 
medewerkers als een koster, 
koor, koffieschenkers en 
chauffeurs. De koffie en cake 
werden na de viering 
genoten in een gezellige 
sfeer met veel ontmoetingen 
van merendeels mensen, die 
vanwege hun leeftijd niet 
meer zo gemakkelijk naar de 
kerk of op bezoek kunnen 
gaan. Een activiteit, die voor 
herhaling vatbaar is en voor 
uitbreiding buiten onze eigen 
kring. 

Francien Woets 

Mariaviering 

Bedankje van Josephine 
Lieve allemaal, 

Al de hele week zingen de 
woorden door mijn hoofd die 
op de verpakking van twee 
wijnflessen stonden: ‘Mijn 
Hemel” en “Bedankt”. Wat 
kan ik nog meer zeggen?  

Ik ben ongelofelijk geraakt 
en heel erg dankbaar voor 
het afscheid dat jullie voor 
mij hebben georganiseerd. 
Geraakt ben ik door woorden 
die zijn gezegd of op kaartjes 
zijn geschreven. Maar ook 
geraakt door de verbinding 
die ik zag in het weekend 
van mijn afscheid. De 
zangers in het ad-hoc koor 
dat vrijdag zong onder 
leiding van Marian Overmaat 

met Luud van Loenhout 
kwamen overal vandaan. 
‘Kunnen we volgende week 
niet weer iets organiseren 
waarbij we samen kunnen 
zingen?’ werd al gevraagd. 
Van elke pastoraatsgroepen 
van de parochie kreeg ik een 
lint; en samengebonden 
vormen die een veelkleurig 
geheel. Voor mij heeft leren 
kennen weet, dat ik daar wel 
warm voor loop. Dank ook 
aan wie de receptie op 
vrijdagavond hebben 
georganiseerd, het leek bijna 
een miniparochiedag met 
zoveel ontmoetingen. Het 
was een fantastische avond, 
die nog een vervolg kreeg op 
zaterdag en zondag in Het 
Brandpunt. Met de originele 

puzzel met foto’s van 13 jaar 
werken in OLVA ben ik nog 
wel even zoet – afscheid 
nemen moet je ook 
langzaam doen.  

Ik ga naar Zwolle, maar weet 
dat ik jullie meedraag in mijn 
hart en nog helemaal stil en 
dankbaar ben van alles. 

hartelijke groet,  
Josephine van Pampus 

SFX - lijn 
Tijdens de eerste golf van de 
coronacrisis was er geen 
mogelijkheid om vieringen 
op zondag bij te wonen. Als 
parochianen ontmoetten we 
elkaar plotseling nauwelijks 
of niet meer. Veel mensen 
werden op zichzelf terug 
geworpen. 

De gedachte achter de SFX-
lijn is het onderling contact 
binnen de 
geloofsgemeenschap te 
bevorderen en te 
onderhouden. Een aantal 

parochianen heeft 
gereageerd en doet actief 
mee om het onderlinge 
contact vorm te geven. Deze 
mensen bellen regelmatig 
naar of brengen een bezoek 
aan  mensen die behoefte 
hebben aan een gesprekje 
met iemand van de 
geloofsgemeenschap. 

Enkele weken geleden is er 
overleg geweest met de 
bezoekers/bellers. We 
hebben gesproken over hun 
belevingen: over hun 
ervaringen tijdens de 
contacten. Hoe is het om 
contact te leggen, wat vind 
je er plezierig aan, wat vind 
je moeilijk in dit werk? De 
conclusie van het overleg is 
dat parochianen, die 
behoefte hebben aan een 
praatje, blij zijn met de 
komst van iemand uit de 
geloofsgemeenschap. Ook 

zij, die het contact 
onderhouden hebben 
voldoening van hun inzet. 
Reden om door te gaan met 
de SFX-lijn. 

We willen de SFX-lijn nog 
graag wat omvangrijker 
maken. We zoeken nog 
mensen die bij een ander op 
bezoek willen gaan. 
Daarnaast zijn we er ons van 
bewust dat  niet iedereen, 
die behoefte heeft aan 
contact, bekend is binnen de 
SFX-lijn.  Daarom de oproep 
om te melden wanneer je 
mensen kent die graag 
gebeld of bezocht worden. 
Ook kunnen parochianen zelf 
melden dat ze graag bezocht 
worden. In beide gevallen 
kun je contact opnemen met 
Phil Jacobs, 
pmm.jacobs@gmail.com, tel 
06 19000947. 



De uitvoering van Lessons 
and Carols vindt plaats op 
zondag 19 december om 
19.30 uur in de Sint 
Franciscus Xaverius onder 
leiding van F. Kooiman en 
met een groot projectkoor. 
Meer informatie op website: 
https://www.christmascarols-
amersfoort.nl/ 
Om 19.00 uur is de kerk 
geopend. 

Christmas 
Carols 2021 
Amersfoort 
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Wanneer: zaterdag 20 
november, 10.30 tot 12.30 
uur 
Waar: Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31 

Thomas Merton (1915-1968)  
was de beroemdste monnik 

In de serie Bezield en Bezielend 
Thomas Merton, de beroemdste monnik 
van de 20e eeuw 

van de 20ste eeuw. Een 
dichter, spiritueel schrijver, 
profeet en sociaal activist. In 
zijn inleiding - met foto’s en 
teksten - zal Kick Bras vier 
aspecten van Mertons 
levensvisie toelichten:  

zijn visie op de waarde van 
stilte en meditatie; zijn visie 
op de verhouding van 
contemplatie en   
maatschappelijke inzet;  

zijn visie op de interreligieuze 
dialoog, en   tenslotte zijn 
natuurmystiek.  

Thomas Merton is nog steeds 
een inspiratiebron voor 
mensen die zoeken naar zin. 
Zijn boeken worden nog 
steeds veel gelezen. Zijn 
dagboeken en brieven, die 
dertig jaar na zijn dood 
verschenen, wierpen nieuw 
licht op zijn persoon en zijn 
denken.  

Over de inleider: dr. Kick 
Bras is emeritus-predikant 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland, actief betrokken 
bij Vacare, platform voor 
meditatief leven. Hij is als 
onderzoeker gelieerd aan het 
Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen en schreef diverse 
boeken over meditatie en 
mystiek. Onder meer: Leven 
met Thomas Merton (uitgever 
Meinema), en in 2021 
Onuitsprekelijk paradijs. De 
groene spiritualiteit van 
Thomas Merton (uitgever 
BerneMedia). Van dit boek 
zal hij enkele exemplaren ter 
verkoop meenemen. Lees 
meer op zijn website 
www.kickbras.nl  

Aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com 
Bijdrage: € 5,- 

“Hoop bedriegt niet” is de 
titel van de adventsretraite 
2021. De retraite gaat op 
zondag 28 november van 
start en loopt tot zaterdag 25 
december. Het is de 
vijftiende digitale retraite van 
de jezuïeten. De retraite is 
geschreven door jezuïet Jan 
Stuyt. 
 
Deelnemers aan de digitale 
retraite krijgen dagelijks een 
gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt 
een innerlijke reis om het 
mysterie van Kerst intenser 
te beleven. 

Jan Stuyt zegt over de 
retraite die hij schreef: “De 
decembermaand is voor veel 
mensen een drukke periode. 
Een echt feest is iets waar je 
naar uitkijkt: laat je niet 
overvallen door Kerstmis. De 
digitale retraite geeft je de 
kans om je voor te bereiden 
op dit feest. Een kwartier per 
dag is genoeg. Laat je vier 
weken inspireren door 
Bijbelse woorden: hoop, 
verwachting, licht, 
Vredevorst, dageraad. God 
komt bij mensen op bezoek 
als zij zich daarvoor open 
stellen.” 
 
U kunt zich voor deze gratis 
digitale retraite inschrijven 
via 
www.ignatiaansbidden.org. 
 

Enkele citaten van 
deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

“Ik heb in het openbaar 
vervoer in de stiltecoupé de 
tijd genomen om de retraite 
te doen, omdat er thuis 
veelal geen stilte is.” 

“De afgelopen weken heb ik 
zo intens ervaren! De retraite 
heeft me daarbij enorm 
geholpen. Ik voelde me 
werkelijk gezien, 
aangekeken, elke dag.” 

“Dank voor deze reis die ik 
samen met jullie mocht 
maken. Die heeft mij doen 
stilvallen en stilstaan bij wat 
er is. Nu die wereld in – 
wetend wat mijn basis is. Met 
de Altijd Aanwezige in mij, 
het Licht maakt dat ik het 
pad durf op te gaan.” 

“Grote dank voor deze 
broodnodige verdieping. Wat 
een belevenis zeg.” 

Aantal deelnemers 
Er nemen ruim 20.000 
retraitanten uit Nederland en 
Vlaanderen deel aan deze 
vijftiende digitale retraite van 
de jezuïeten.  
 
Het gebedstraject volgt de 
traditionele adventstijd, dit 
jaar van zondag 28 
november tot zaterdag 25 
december. 
 
Hoe?  
Deelnemers schrijven zich in 
door hun e-mailadres op te 

De digitale adventsretraite 2021  
van de jezuïeten 

geven via 
www.ignatiaansbidden.org. 
Ze ontvangen gedurende de 
periode van advent dagelijks 
een gebedsmail. 

Geleide meditaties via ZOOM 

Deelnemers van de retraite 
worden tijdens de advent 
iedere zaterdag uitgenodigd 
om deel te nemen aan de 
geleide zoom-meditaties van 
een half uur. Die worden 
verzorgd door de auteur van 
de digitale retraite, jezuïet 
Jan Stuyt. Afgelopen jaar is 
gebleken dat deze meditaties 
het gevoel verbonden te zijn 
met de 20.000 andere 
digitale retraitanten 
versterkt. 
 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd 
door de ignatiaanse 
spiritualiteit. In het online 
gastenboek op 
ignatiaansbidden.org/
gastenboek kunnen 
deelnemers hun 
gebedservaringen delen.  
 
Een productie van 
www.ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt 
jaarlijks twee digitale 
retraites, tijdens de advent 
en de 40-dagentijd. Ons doel 
is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale 
tijden in het kerkelijk jaar. 
Om zich meer bewust te 
worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 
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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: katholiekamersfoort/sfx. 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  
12 december 2021. Kopij uiterlijk 5 december 
2021. 

Zondag 21 november 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Huib Klamer 

Projectkoor 

Zondag 28 november 

*Eerste zondag vd advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Giny Wierenga 

Projectkoor 

Zondag 5 december 

*Tweede zondag vd advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van de Vliet 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Zondag 12 December 

11.00 uur 

*Derde zondag vd advent* 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Projectkoor 

Zondag 19 december 

*Vierde zondag vd advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

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

 

Vrijdag 10 december is onze 
jaarlijkse schrijfactie 

Write for Rights  

in de espresso bar van de 
bibliotheek op het Eemplein  
van 16.00 – 19.00.  

Komt u ook? 

We schrijven onder andere 
voor Mikita Zalatarou en 
Zhang Zhan: 

Mikita Zalatarou stond op 
een vriend te wachten toen 
hij verzeild raakte in een 
demonstratie waar hij niks 
mee te maken had. De 
volgende dag werd hij 
gearresteerd omdat hij een 
molotovcocktail zou hebben 
gegooid.  

In gevangenschap werd hij 
geslagen en kreeg hij 
elektrische schokken 
toegediend, terwijl hij 
epilepsie heeft. Ondanks 

gebrek aan bewijs, is de 17-
jarige Mikita veroordeeld tot 
5 jaar gevangenschap. 

Toen Wuhan als eerste stad 
ter wereld in lockdown ging, 
was Zhang Zhan een van de 
weinige burgerjournalisten 
die verslag deed van de 
beginnende coronacrisis. Ze 
wilde de waarheid naar 
buiten brengen. Daarom trok 
de voormalig advocaat in 
februari 2020 naar de 
belegerde stad. Op sociale 
media deed ze verslag van 
overheidsvertegenwoordigers 
die onafhankelijke 
verslaggevers oppakten en 
familieleden van 
coronapatiënten lastigvielen. 
Zhang Zhan werd opgepakt 
en veroordeeld tot 4 jaar cel. 
Zo wilden de autoriteiten 

haar het zwijgen opleggen. 

Geen tijd om op vrijdag 10 
december naar de bibliotheek 
te komen? 

Op zondag 12 december is 
Amnesty Amersfoort weer 
aanwezig in de Franciscus 
Xaverius met informatie en 
artikelen om het werk van 
Amnesty te ondersteunen. 
We nemen schrijfpakketten 
mee, zodat u thuis alsnog 
brieven en kaarten kunt 
schrijven. 

Kerstkaarten en kaarsen 

Zoals u van ons gewend 
bent, hebben wij in de 
kersttijd een collectie 
kerstkaarten en kaarsen in 
onze kraam. 

Let op: 
Helaas is het dit jaar nog niet 
mogelijk om met pin te 
betalen. Wij verzoeken u dan 
ook vriendelijk om zoveel 
mogelijk gepast geld / kleine 
coupures mee te nemen. 

Wij ontmoeten u op 12 
december tijdens de koffie na 
de viering graag aan onze 
kraam! 

Amnestygroep Amersfoort.  


