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Kerstmis 
Het kind, dat door 
profeten was beloofd en 
opgroeide tot een mens 
naar Gods hart. Gods 
Geest rustte op Hem.  

In woord en daad 
verkondigde Hij Gods 
liefde voor iedere mens. 

Zijn groet was: Vrede zij 
u. 

Moge Zijn levensweg ons 
inspireren. Moge Zijn 
vrede leven in ons hart. 

De Pastoraatsgroep en 
de Zandraad wensen u 
allen een zalig kerstfeest 
en een vredig 2022. 

Een Kind ons geboren.  
Een kind dat is 
aangekondigd door een 
engel en met liefde is 
gedragen in de 
moederschoot. 

Bij zijn geboorte ging de 
hemel even open. Een 
knipoog van God. 

Want iedere geboorte is 
een teken dat God nog 
steeds in de mens 
gelooft; dat God om 
mensen geeft. 

Engelen zongen, herders 
en wijzen kwamen het 
Kind begroeten. 

Kindje wiegen 

Op 25 december, eerste 
Kerstdag, is er om 14.00 
uur in de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk op ’t Zand 
29, speciaal voor peuters 
en kleuters met hun 
(groot)ouders, weer 
Kindje Wiegen. Let op: 
de aanvangstijd is 
veranderd ten opzichte 
van vorige jaren! Oudere 
broertjes en zusjes zijn 
ook van harte welkom. 
Het kerstverhaal wordt 

verteld en gespeeld met 
alle aanwezige kinderen. 
Tussendoor worden 
bekende liederen 
gezongen. De kinderen 
kunnen verkleed komen 
als herder, engel of 
schaap. Maar er zullen 
ook verkleedkleren 
klaarliggen voor de 
kinderen die dat willen. 

Als geloofs-gemeenschap 
houden wij ons aan de 
RIVM Corona richtlijnen 
en verzoeken wij u 
hetzelfde te doen. De 
(groot)ouders vragen wij 
in de kerk plaats te 
nemen met 1.5 meter 
ruimte tussen de 
verschillende 
huishoudens; de kinderen 
worden uitgenodigd in de 
kring op het liturgisch 
centrum. Na afloop is er 
dit jaar geen gelegenheid 
om samen iets te 
drinken.  

We focussen graag op 

wat we wél kunnen 
organiseren in deze 
Kersttijd en nodigen u 
daarom van harte uit op 
25 december. Vanaf 
13.30 uur is de kerk 
open.  

Hartelijke groet, 

Ruth van der Vliet 
Ruth.vandervliet@ 
kpnmail.nl  

Tekening Jan van ‘t Hoff 
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Tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar is de pastorie van 
de St. Franciscus 
Xaveriuskerk gesloten van 
donderdag 23 december 
2021 tot en met zondag 2 
januari 2022. 

Voor dringende gevallen kunt 
bellen met telefoonnummer 
06-57 54 122.  

Vanaf maandag 3 januari zijn 
we weer op volle sterkte en 
bent u - zoals gewoonlijk - 
weer elke werkdag (m.u.v. 
woensdag) van harte welkom 
tussen   9.00-12.00 uur op ’t 
Zand 31 en via tel. (033) 472 
17 05. 

 

Kerstgedachte van de pastoraatsgroep  

In deze koude en donkere 
dagen van het jaar blijven we 

het liefst binnen in een warm 
huis, onder een deken met 
een lekker warm drankje. 
Buiten is het kaal en doods. 
Het lijkt alsof er geen leven 
meer zit in de natuur. Maar 
als we goed kijken zien we 
de knoppen al aan de bomen 
zitten. De natuur is niet dood 
maar ze is in rust en ze 
bereidt zich voor op een 
nieuwe lente. 
Kunnen wij het ook al bijna 
voelen, het licht dat ons 
aanraakt en in beweging 
brengt? Elk jaar met 
Kerstmis hopen we op nieuw 
begin en is er vertrouwen 
dat er licht komt na de 
duisternis. Ook al lijkt alles 
kaal en doods, er is leven 
mogelijk. We zingen het licht 

Nieuws uit de Zandraad 
De Zandraad is op 23 
november bijeen geweest. 
Aan de orde was onder 
meer: 

Frans en Hildehof 

We stemmen in met 
voorstellen voor een luifel 
aan de tuinkant achter de 
garageboxen, voor de Frans 
en Hildehof. Het ontwerp 
wordt iets aangepast zodat 
fietsen goed gestald kunnen 
worden. Het voorstel om 
door middel van twee 
haagjes de twee tuinen 
visueel meer te verbinden 
nemen we over. Hierdoor 
komt één parkeerplaats te 
vervallen. We wachten een 
voorstel af voor 
automatische bediening van 
het hek, hierover beslissen 
we later. 

Fondsenwerving 

De fondsenwerving voor de 

verbouwing blijft een taai 
proces. Er wordt door de 
werkgroep hard aan 
getrokken en er worden 
successen geboekt. Het plan 
moet wel voor 1-3-2022 rond 
zijn anders vervallen diverse 
toezeggingen. Zie ook stukje 
van Marius Boerssen elders 
in deze Zandloper en op de 
website. 

Kerngroep verhuur en 
concerten 

De Zandraad heeft overlegd 
met de nieuwe Kerngroep 
verhuur en concerten. Joost 
Kissner is gestart als nieuwe 
facility-manager. De 
kerngroep wil het 
professioneler gaan 
aanpakken dan voorheen. We 
omarmen dit. We stemmen 
in met het inhuren van een 
schoonmaakbedrijf. Voor 
andere aspecten zoals BHV, 
catering en betaling wordt dit 

verder uitgewerkt. Het is 
nodig dat de tarieven voor 
verhuur en concerten verder 
omhoog gaan. 

Beleidsplan 

Begin dit jaar is door de 
beleidsgroep hard getrokken 
aan het beleidsplan voor de 
komende jaren. Een verkorte 
versie hiervan treft u in/bij 
deze Zandloper aan. Vanaf 
januari zal het Lokaal team 
aan de uitvoering hiervan 
verder vormgeven. U gaat 
daar vanaf dan meer van 
horen. 

Robert Breed, secretaris 
Zandraad 

De werkgroep 
fondsenwerving was in de 
afgelopen maanden 
succesvol. Inclusief de door 
OLVA toegezegde bijdrage 
van € 250.000,00 is 
inmiddels een totaal bedrag 
door fondsen en 
particulieren bijeen gebracht 
van € 431.000,00. 

Dit volstaat echter nog niet. 
Voor de uitvoering is 
minimaal € 560.000,00 
nodig.  

De werkgroep gaat 
enthousiast op zoek naar 
nieuwe kansen. In overleg 
met het Comité van 

aanbeveling met onder meer 
Burgemeester Bolsius zoeken 
we nieuwe leads.  

Onder andere aanvragen bij 
de fondsen Latei, Dioraphte 
en Erfgoed Parels Utrecht 
worden voorbereid. Voorts 
wordt onderzocht hoe via 
crowd funding geld 
bijeengebracht kan worden. 
De Groene Kerk wil een 
bijdrage leveren door uw 
bijdrage te vragen aan te 
plaatsen PV panelen op het 
plat dak boven onze 
kerkzaal.  

Uiterlijk eind eerste kwartaal 
2022 moet voldoende geld 
bijeen gebracht zijn om de 

Fondsenwerving verbouwing SFX  
in cruciale fase 

verbouwing volgend najaar te 
kunnen realiseren. Lukt dat 
niet dan zullen toezeggingen 
vervallen en kunnen de 
plannen in de prullenbak 
terwijl de noodzaak tot 
renovatie en restauratie 
onbetwist is.  

Wilt u ons steunen of heeft u 
tips voor kansrijke 
fondsenwerving of een 
andere reactie dan bent u 
van harte uitgenodigd ons te 
benaderen 
op penningmeestersfx@gmail
.com.   

Marius Boersen, 
penningmeester SFX 

tegemoet: Als alles duister 
is, ontsteek dan een lichtend 
vuur, dat nooit meer dooft, 
licht dat nooit meer dooft. 
Het drukt precies het 
verlangen uit van de 
beweging die zich gaat 
voltrekken: van duisternis 
naar licht.  
Laten we in de dagen van 
Kerstmis vrede en licht 
brengen. Laten we daarbij de 
vreemdeling, de 
hulpbehoevende niet uit het 
oog verliezen. Laten we licht 
brengen overal waar we 
kunnen en zo werken aan 
een nieuwe wereld vol hoop, 
vrede en liefde. 

Monique Derks 

Vanwege corona vervalt het 
oecumenisch avondgebed in 
de Oud Katholieke kerk tot 
nader order.  

Kerst 

Wie verwacht 

zal groeien. 

Wie verwacht 

zal licht zien. 

Op een plaats 

zonder deur 

zonder drempel 

glanst het licht 

van de toekomst 

in een kindergezicht. 

Marinus van den Berg  

Even geen 
avondgebed 
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In de decembermaand zijn 
velen van ons druk bezig met 
Sinterklaasfeest, dus  kopen 
en geven en/of krijgen. 
Insgelijks met de kerstdagen. 
Veel mensen ontvangen een 
kerstattentie, een 
Eindejaarsgratificatie, en wat 
dies meer zij. 

Maar helaas, dat overkomt 
niet ons allemaal. En dat 
overkomt meestal ook niet de 
mensen, die het nodig 
hebben. Velen komen 
maandelijks tekort of hebben 

Kersttijd: tijd van overvloed? 
zelfs schulden. Toch maken 
we ook deze dagen mensen 
blij, die er niet op rekenen, 
die meestal ‘elk dubbeltje 
moeten omkeren’, als ze dat 
al hebben. Mensen, die altijd 
tekort komen voor de 
dagelijkse levensbehoeften, 
ontvangen een cadeaubon. 
En dat vinden we heel fijn! 
We delen weer veel 
cadeaubonnen uit aan 
mensen, die altijd 
tekortkomen of die net 
kunnen rondkomen. We 

danken u als gemeenschap 
binnen OLVA voor uw 
bijdragen aan de jaarlijkse 
collecten van de PCI, die dit 
weer mogelijk maakt dankzij 
u. Veel verraste mensen 
zullen de bonnen aannemen 
en blij gebruiken om de 
feestdagen te ‘verlichten’. 
Wat fijn, dat dat ook dit jaar 
weer kan! 

Hartelijke groet van de 
werkgroep Caritas 
Binnenstad, Jules M. en 
Francien W. 

Zoals enige tijd geleden de 
wens bestond een 
nieuwsbrief te voegen bij de 
digitale verzending van de 
orde van dienst bestaat nu 
de wens bij de makers van 
de nieuwsbrief aan het eind 
van dit jaar de laatste 
nieuwsbrief te schrijven. Met 
andere woorden in het 
nieuwe jaar zal het soort 
nieuws dat steeds in de 
nieuwsbrief stond zijn plek 
gaan krijgen in het boekje 
van de viering of op de 
website als nieuwsbericht. Nu 
berichten op de nieuwe site 
eenvoudig kunnen worden 
geplaatst en scancodes voor 
collectes ook digitaal door uw 
telefoon gelezen kunnen 
worden, lijken er geen 
belemmeringen meer te 
bestaan dit soort nieuws en 
ander nieuws een eigen plek 
te geven in bestaande media, 
lees website. Berichten die 
voor de hele parochie 
bedoeld zijn, kunt u vinden 
op de homesite van 
katholiekamersfoort.nl. De 
berichten specifiek voor de 
geloofsgemeenschap van de 
Sint Xaverius vind u dan door 
bovenin op de Sint 
Xaveriusknop te drukken. 

Iedere week wordt de viering 
gestreamd en kunt u 
meekijken. Later op de 
zondag is de gehele viering 
terug te kijken. Het boekje 
van de viering vindt u op 
dezelfde pagina. Daarin staan 
de collectes en eventueel 
bijbehorende scancodes. Als 
de voorganger zijn/haar 
preek aanlevert, wordt deze 
ook geplaatst bij de 
vieringen. Daarnaast kunt u 
actuele berichten kijken op 
de website en natuurlijk staat 
ook steeds de meest actuele 
zandloper op de site. 

Nieuwsbrief  
stopt 

De afgelopen maanden is in 
de Zandloper en op de site 
(Xaverius katholiekamersfoor
t.nl/sfx) geschreven over 
betrokkenheid van 
parochianen op elkaar. Een 
aantal vrijwilligers bezoekt 
regelmatig medeleden van de 
geloofsgemeenschap 
Franciscus Xaverius of bellen 
om te informeren hoe het 
met hen gaat. Het is een 
manier van aandacht geven 
aan elkaar. 

Naast deze vorm van 

verbondenheid is er een 
werkgroep binnen onze 
geloofsgemeenschap die 
regelmatig gesprekken voert 
met parochianen die daar om 
verlegen zitten. Deze groep 
heet ‘pastorale gesprekken’. 
Tot 2010 werden deze 
gesprekken gevoerd met de 
priester of de pastoraal 
werker van de parochie. Nu 
er nog nauwelijks pastoraal 
werkers zijn en er een tekort 
aan priesters is, heeft de 
Franciscus Xaverius enkele 
leden van de 
geloofsgemeenschap bereid 
gevonden deze gesprekken te 
voeren. Zij hebben een 
speciale cursus gevolg om 
pastorale gesprekken te 
kunnen voeren. Deze groep 
wordt gevormd door Jeanne 
de Grefte, Christien Béhain 
en Huib Klamer. 

Verbondenheid met elkaar in de  
Franciscus Xaverius 

Hebt u behoefte aan een 
luisterend oor, een gesprek 
over de betekenis van uw 
leven  of denkt u misschien 
na over belangrijke 
beslissingen in uw leven  en 
wilt u met een ander met 
verdieping erover praten. Met 
de corona voelt u 
misschien  eenzaamheid, of 
zijn er gebeurtenissen in uw 
leven waarbij u zich 
ongemakkelijk voelt. Of u 
kun u om een gesprek 
verlegen zitten omdat een 
dierbare van u is overleden. 
Deze werkgroep is er voor u, 
Christine, Jeanne en Huib zijn 
beschikbaar om met 
aandacht naar u te luisteren. 
Schroom niet om een 
gesprek aan te vragen. U 
kunt zich melden bij Phil 
Jacobs: pmm.jacobs@gmail.c
om, coördinator. 

De algemene basisregels als 
handen wassen, geen handen 
schudden, hoesten en niezen 
in de elleboog, thuisblijven 
en testen bij klachten en 
goede ventilatie blijven van 
kracht. 

Kerk en vieringen 

- De SfX hanteert de regel 
dat koren en zanggroepen 
tijdens vieringen: 

Voor kerk en concert: aangescherpte  
coronamaatregelen SFX m.i.v. 28 november 

- Bij in- en uitgaan van de 
kerkruimte een mondkapje 
dragen. 

- Bezoekers volgen de 
looproutes van de 
welkomheters. Zij 
desinfecteren hun handen 
en pakken zelf de 
liturgieboekjes. 

- Bezoekers in de SFX zijn 
gehouden aan de 1,5 meter 
afstand. 

- In de kerk worden 
stoelenrijen om en om leeg 
gehouden. 

- We gaan na afloop van de 
viering volgens aanwijzing rij 
na rij de kerk uit. 

- De voorganger komt langs 
om de communie uit te 
reiken. 

- Bij de vredewens geen 
handen schudden. 

- In de kerk mag tijdens de 
vieringen zachtjes worden 
meegezongen. 

- Met afstand zingen in 
zigzagformatie. De afstand 
van 1,5 meter rondom elke 
zanger kan nog altijd als 
veilige afstand voelen voor 
repetities en concerten. Niet 
achter elkaar maar in een 
zigzagformatie staan zodat 
de zangrichting vrij blijft. 
Tussen koor en dirigent kan 
een grotere ruimte in acht 
worden, omdat koorleden in 
de regel naar de dirigent toe 
zingen. 

In de Hoor en Leerzaal 
mogen met inachtneming van 
1,5 meter maximaal 10 
personen zijn. 

In overige ruimten mogen 
maximaal 4 volwassenen 
zitten. 

Voor zover nu bekend gelden 
deze maatregelen drie weken 
(18 december) 

Jos Smeels 

Beste allemaal, 
Boven verwachting was de 
overvloed aan mandarijnen 
afgelopen zondag. 
En dat terwijl het kerkbezoek 
door de toenemende corona 
cijfers een stuk minder was. 
Namens de cliënten van de 
Voedselbank hartelijk dank!   

Mandarijnen 
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3811 GB Amersfoort 

Telefoon: (033) 4721705 

E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

Website geloofsgemeenschap: 

katholiekamersfoort/sfx 

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: 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  
16 januari 2022. Kopij uiterlijk 9 januari 2022. 

Zondag 19 december 

*Vierde zondag vd advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Kerstavond 24 December 

Viering wordt om 15.30 uur 

gestreamd en ‘s avonds om 23.00 

uur uitgezonden. U bent (na re-

servering) om 15.30 uur van harte 

welkom. 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

Eerste Kerstdag 25 December 

10.30 uur 

Viering van Woord en Communie 

Fred van Kan 

Monique Derks 

Projectkoor 

U dient ook voor deze viering te re-

serveren. 

Eerste Kerstdag 25 December 

14.00 uur 

Kindje wiegen (zie elders in deze 

Zandloper voor meer informatie) 

Zondag 2 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Monique Derks 

Projectkoor 

Zondag 9 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Adriaan van Es 

Projectkoor 

Zondag 16 januari 

Oecumenische viering 

o.m. Sonja van den Brand 

Mirjam Verstraelen 

Projectkoor 

Kerst– en zondagsvieringen 
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Overleden: 

3 december 

Elly Sondermeyer-

Claproth 

95 jaar 

5 december 

Henk den Ouden  

86 jaar 

Vanaf begin 2021 wordt het 

nieuws van de Sint 

Franciscus Xaverius 

geloofsgemeenschap op 

www.katholiekamersfoort/sfx 

geplaatst. Een moderner 

format met een andere 

manier van plaatsen van 

berichten en (vaste) 

informatie.  

U kunt daar ook het actuele 

nieuws rond vieringen 

vinden, de laatste jaargang 

Zandlopers en een aantal 

algemene gegevens over 

onze geloofsgemeenschap 

(dit laatste deel is nog in 

bewerking) 

De redactie van de website is 

benieuwd hoe deze nieuwe 

nieuwsbron bevalt. Wij 

vragen u daarom te reageren 

op de volgende vragen: 

1. Wat vindt u van de opzet 

van de website? 

2. Kunt u alles net zo goed 

en makkelijk (of misschien 

wel beter) vinden als op de 

voorgaande website? Zo ja, 

welke informatie vindt u dan 

moeilijk te vinden?  

3.Heeft u verder nog vragen, 

opmerkingen en/of ideeën? 

Graag! 

Stuurt u de reactie naar 

redactiessfx@gmail.com? U 

kunt ons natuurlijk ook in de 

kerk aanspreken 

Wij hopen met uw reacties 

onze site te kunnen 

verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Lorijn en 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadette Heesbeen 

Redacteuren website 

Hoe bevalt www.katholiekamersfoort/sfx? 


