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Vanaf  zondag 23 januari a.s. kunt u de 
kerkdienst weer bijwonen  

communiceren op de 
plaats waar je zit van 
kracht. Zachtjes 
meezingen is toegestaan. 

Als vanuit de overheid 14 
januari a.s. nieuwe 
maatregelen vereist of 
juist minder maatregelen 
gevraagd worden, zal 
een nieuwe routekaart 
volgen. 

Vanaf zondag 23 januari 
a.s. is het weer mogelijk 
de kerkdiensten in de 
SFX bij te wonen met 
een maximum van 50 
personen. Reserveren 
kan vanaf 17 januari 
weer en is noodzakelijk! 
Ook blijven de geldende 
regels m.b.t. afstand 
houden; geen handen 
schudden en 

Ziekenzalving 
Als Corona geen roet in 
het eten strooit zal er op 
27 maart gelegenheid 
zijn om in de 
zondagsviering de 
ziekenzalving te 
ontvangen. 

Die dag gaat Pastor 
Mauricio Meneses voor. 

De ziekenzalving is een 
sacrament en wordt door 
een priester toegediend 

Er wordt wel gedacht dat 
de ziekenzalving of het 
heilig oliesel, zoals het 
ook wel genoemd wordt 
pas toegediend hoort te 
worden als iemand 
stervende is. Dit is 
echter een misverstand.  

In de bijbel in de brief 
aan Jacobus staat al: 

Is er iemand bij u ziek? 

Laat hij dan de oudsten 
van de gemeente 
roepen, opdat zij over 
hem een gebed 
uitspreken en hem met 
olie zalven in de naam 
van de Heer. 

Dit gelovige gebed zal de 
zieke redden: de Heer 
zal hem herstellen. 

Het gaat hier dus 
uitdrukkelijk om ziek 
zijn.  

Ook ouderdom komt 
soms met gebreken die 
best heftig kunnen zijn, 
waar je moeite mee kunt 
hebben. Met kwalen die 
je veerkracht kunnen 
aantasten. 

Worden de ziekte en de 
kwalen dan door de 
ziekenzalving 
weggenomen? 

Ik wil het vergelijken met 
een bedevaar naar 
Lourdes. 

Ieder jaar gaan veel 
mensen naar Lourdes, 
ook vanuit Nederland, 
vanuit ons bisdom en 
vanuit onze parochie. 
Daar nemen ze deel aan 
de vieringen, en gaan 
naar de bron om te 
baden in het heilzame 
water. 

Vaak nemen ze een flesje 
van dat water mee naar 
huis. 

Wonderen gebeuren er 
sporadisch. Maar 

iedereen die geweest is 
voelt zich getroost en 
gesterkt. Ze zeggen dat 
ze hun lot dan beter 
kunnen dragen. 

Zo is het ook met de 
ziekenzalving. Het kan u 
rust geven en sterken.  

Waarom zou u wachten 
met bedienen tot het 
moment van sterven? 
Dat geeft veel stress. 
Een priester is niet altijd 
meteen beschikbaar. De 
zieke krijgt het zelf vaak 
niet meer mee. Daarom 
hebben we ervoor 
gekozen om het 
sacrament aan wie dat 
wil, toe te dienen op 
zondagmorgen 27 maart 
in onze eigen 
gemeenschap waar ook 
u bij hoort. Vertrouwde 
mensen om u heen als 
teken dat we u nabij 
willen zijn en dat u zo 
nodig een beroep op ons 
mag doen. Ook uw 
familieleden zijn van 
harte bij deze viering 
uitgenodigd. 

Als U wilt deelnemen 
kunt u zich opgeven bij  
Mevr. Gerda van Dam  
gemavandam@ 
gmail.com 
Tel: 033 46 34 086  
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Beste parochianen, 
 
Vorig jaar is onze H.Kruiskerk 
tot onze spijt aan de 
eredienst onttrokken. De 
kerk is nu verhuurd aan de 
Baptisten Gemeente 
Amersfoort. De Baptisten 
vieren inmiddels al enige tijd 
in de kerk. Wij zijn blij dat er 
in de Kruiskerk weer 
vieringen plaatsvinden.  

De afgelopen tijd is het 
bestuur druk geweest met 
het vinden van een goede 
bestemming voor de spullen 
uit de kerk en de andere 
ruimtes.  Alle liturgische  
spullen hebben wij binnen 
onze parochie of in 
zusterparochies in het 
buitenland (Suriname of 
Columbia) kunnen 
herplaatsen. De Baptisten 
hebben ook veel met name 
praktische spullen 
overgenomen. Deze maand 
worden de laatste spullen 

verhuisd. 
 
Alleen voor het orgel dat in 
de sacristie staat (zie foto) is 
nog geen goede plek 
gevonden. Het orgel is nog in 
goede staat. Graag zouden 
wij in contact komen met 
iemand die dit orgel van ons 
wil kopen. Over de prijs valt 
te praten.  

Dus als u interesse heeft, u 
iemand of een organisatie 
kent die het orgel wil hebben 
of een goed idee heeft voor 
de herbestemming dan wil ik 
u vragen om contact met mij 
op te nemen. Dit kan via de 
mail: r.hoes@kpnmail.nl of 
via de telefoon: 06-
41495427.   

Renée Hoes, secretaris 
parochiebestuur Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort                                                                                   

Orgel uit 
H.kruiskerk 
te koop 

Het Seminarie is een 
kleinschalige zorgresidence 
en gevestigd in het 
voormalige oudkatholieke 
opleidingscentrum voor 
priesters, gelegen in de 
historische binnenstad van 
Amersfoort. Het Seminarie 
biedt plaats aan 
tweeëntwintig comfortabele 
woonzorg-appartementen 
voor ouderen en twee 
hotelkamers voor 
kortdurende zorg. 

Voor de centrale plek binnen 
ons huis, de Living, zijn wij 
op zoek naar verschillende 
vrijwilligers. De Living is de 
plek waar onze bewoners op 
verschillende momenten van 
de dag samen komen om 
koffie te drinken, te eten of 
aan een activiteit deel te 
nemen.  

Wij zoeken voor onze Living 
een aantal enthousiaste 
vrijwilligers:  

Oudste van Living (2 
ochtenden in de week en/of 
weekend; totaal 8 uur) 

Als Oudste van Living geef je, 
naast de rol van gastvrouw/
gastheer, leiding aan de op 

Vrijwilligers gezocht 

dat moment aanwezige 
stagiaires, vrijwilligers en 
Nieuwe Nederlanders. Verder 
ben je aanspreekpunt voor 
het zorgpersoneel en de 
bewoners. Je beheerst de 
Nederlandse taal goed, bent 
representatief en je hebt 
respect voor de christelijke 
waarden en normen van ons 
huis.  

Gastvrouw/ heer van Living 
(2 ochtenden en/of 2 
avonden in de week en/of 
weekend; totaal 8 uur) 

Als gastvrouw of gastheer 
zorg je samen met het zorg- 
en vrijwilligersteam van die 
dag primair voor een fijne 
sfeer in onze Living zodat 
onze bewoners zich er 
welkom en prettig voelen. Je 
zorgt voor koffie en thee, 
helpt bij de voorbereiding en 
het serveren van de lunch en 
het diner. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor het 
netjes en schoonhouden van 
de Living en de aangrenzende 
keuken. Je maakt een praatje 
met de bewoners, maakt een 
keer een wandeling met een 
bewoner en helpt bij 
activiteiten. Ook in deze rol 
heb je een goede beheersing 

van de Nederlandse taal, ben 
je representatief en heb je 
respect voor de christelijke 
waarden en normen van ons 
huis.  

Ons Living-team bestaat uit 
vrijwilligers en stagiaires met 
verschillende culturele 
achtergronden. Sommige van 
hen werken tevens bij ons 
om de Nederlandse taal en 
cultuur beter te leren. Hierin 
spelen onze - van oorsprong 
Nederlandse - vrijwilligers 
een belangrijke rol. Het is 
dus van belang dat je open 
staat voor andere culturen en 
er plezier in hebt om je 
collega’s verder te helpen 
met het eigen maken van 
onze taal en cultuur. 

Meer informatie of interesse? 

Neem contact op met 
Catelijne de Gooijer voor 
meer informatie of een 
kennismakingsgesprek via 
teamleefplezier@hetseminari
e.nl. Hier kan je ook 
rechtstreeks je sollicitatie 
naar toe sturen. Kijk voor 
meer informatie over Het 
Seminarie op onze website: 
https://hetseminarie.nl/. 

Voor een synodale Kerk: 

gemeenschap, participatie en 

zending - zo luidt het thema 

van de volgende 

bisschoppensynode (dit is 

een vergadering  

van bisschoppen over heel de 

wereld) in 2023.  

Paus Franciscus droomt 

immers van een ‘synodale 

Kerk’. Een Kerk die het  

evangelie verkondigt en 

‘samen op weg gaat’ (dat is 

de letterlijke betekenis van 

het woord synode). En hij wil 

iedereen meenemen en 

horen in deze droom.  

 

Daarom start de eerste fase 

van deze synode ook in onze 

parochie. Onder begeleiding 

van pastoraal werker Edith 

Vos nemen Cor Arends, Phil 

Jacobs en Jan van Adrichem 

samen met andere 

vertegenwoordigers uit de 

geloofsgemeenschappen deel 

aan deze werkgroep over 

synodale kerk.  

De paus moedigt ons aan om 

naar  elkaar te luisteren 

zonder vooroordelen, om 

moedig en vrijmoedig te 

spreken en om in dialoog te 

gaan met de Kerk en de 

samenleving. Dit ‘samen op 

weg gaan’ is dus niet alleen 

een binnenkerkelijke 

opdracht, maar ook een 

opdracht naar buiten toe: als 

Kerk samen op weg leren 

gaan met andere gelovigen, 

niet-gelovigen, en zeker ook 

met mensen in de marge van 

Kerk en samenleving, 

mensen die uit de boot 

vallen. 

Monique Derks 

Nieuws van de pastoraatsgroep  
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Op 13 december hebben we 
in de Sint Franciscus Xaverius 
afscheid genomen van Henk 
den Ouden. In de kerk waar 
Henk als kind al kwam en in 
het kinderkoor zong. Toen hij 
in 1959 trouwde met Ans en 
ze in de Albert Hahnstraat 
gingen wonen, moesten ze 
een paar jaar kerken in de 
Elleboog, zo was dat in die 
tijd dwingend geregeld. In 
1963  werd de Elleboogkerk 
gesloten en werden beide 
parochies samengevoegd, 
waardoor Henk samen met 
Ans terugkwam in de kerk 
waar hij was opgegroeid. Tot 
het vanwege medische 
redenen niet meer kon, zijn 
zij de SFX blijven bezoeken, 
ook nadat ze rond 1999 naar 
Scherpenzeel verhuisden. 

In Memoriam Henk den Ouden 

Daarom was het zo mooi dat 
het afscheid in deze kerk 
was, met het koor en de 
liederen waar Henk zo van 
hield. Prachtig gezongen 
liederen van Huub Oosterhuis 
onder leiding van Gert 
Bremer en met Martin Lorijn 
op de piano. Voor mij was 
het in alle opzichten een 
voorrecht om in deze viering 
te mogen voorgaan.  

Henk is geboren op de 
Hogeweg 29 als vierde kind 
van zijn ouders. Uiteindelijk 
het middelste kind, want er 
kwamen nog drie kinderen 
bij. Zijn vader was 
schoenmaker en overleed al 
vroeg, Henk was nog maar 
een jaar of tien. Zijn moeder 
bleef met zeven kinderen 
alleen achter. Bij de pakken 

neerzitten stond niet in het 
woordenboek van de familie 
Den Ouden. De hele familie 
bestond uit echte 
middenstanders: 
schoenmakers, 
woninginrichters, 
restauranthouders, allemaal 
harde werkers. Ook Henk 
ging al snel een vak leren, 
aanvankelijk bij een 
financieel bedrijf in Utrecht. 
Hij werd verliefd op Ans, een 
meisje uit Zwolle, dat hij in 
1956 leerde kennen via de 
katholieke jongerendagen. 
Drie jaar later trouwden ze. 
Vanuit een werkplaats achter 
hun huis op de Albert 
Hahnstraat, waar hij meubels 
restaureerde, begon Henk in 
de tweede helft van de jaren 
’60 een winkel voor 
woninginrichting in de 
Hendrik van Viandenstraat. 
Dat is ook de tijd dat Joost 
Kisner in hun leven kwam, 
een jongetje uit de buurt, die 
de hond kwam uitlaten, de 
auto kwam wassen en de 
gezelligheid vond die hij 
zocht. Het zou een 
levenslange relatie worden.   

Henk keek altijd vóóruit en 
niet achteruit, altijd naar het 
half volle glas en niet naar 
het half lege. Zowel Henk als 
Ans hadden flinke medische 
klachten en toch waren ze 
altijd opgewekt. Geen eigen 
kinderen, maar steeds 
aandacht en liefde voor de 
kinderen van anderen. Altijd 
maakten ze verbinding, altijd 
positief en vrolijk, terwijl het 
leven voor hen niet altijd 
vrolijk was. Ze konden 
genieten van de gesprekken 
bij de koffie na de vieringen, 
van de talloze contacten met 
familie en vrienden, van de 
ontwikkeling en de groei van 
Joost, van wie ze hielden als 
van een zoon en op wie ze 
apetrots waren.  

Als Bijbellezing hebben we in 
overleg gekozen voor de 
Prediker-lezing ‘Alles heeft 
zijn tijd’. De essentie van die 
tekst is dat Gods wegen 
ondoorgrondelijk zijn, dat je 
er het beste van moet 
proberen te maken en zoveel 
mogelijk van het leven moet 
genieten en dát heeft Henk 
gedaan.    

Lex van de Haterd  

Kaans Langedijk is op 27 
december 2021 in 
Verpleeghuis Nijenstede 
overleden, ruim 8 maanden 
na haar man Wim Langedijk. 
Ze had een opmerkelijke 
voornaam, Kaans, een 
verbastering van Jaans 
(Adriana). De laatste jaren 
kon ze niet meer naar de 
kerk. In de tijd dat ze nog 
met Wim meeging, zaten ze 
in het linker achter blok in de 
kerk. 

Kaans heeft in haar leven 
moeilijke momenten gekend. 
Maar ondanks deze 
tegenslagen is zij haar leven 
lang zorgzaam geweest. Ze 
steunde Wim bij zijn 
werkzaamheden en bij zijn 
maatschappelijke functies. 
Voor haar kinderen was zij 
toegewijd. Wanneer haar 
kinderen onrecht werd 
aangedaan, sprong ze voor 
hen in de bres. De kinderen 
hebben als thema op de 
rouwkaart gekozen voor 
‘Naar huis, mijn liefste’. Haar 
huis was een vertrouwde 
plek, een warm nest,  niet 
alleen voor het gezin, maar 
ook voor vele mensen 
daarbuiten. Ze straalde 
warmte uit, geborgenheid en 
bood beschutting. In haar 
leven was er ruimte om 
aandacht aan mensen te 
geven. 

We hebben tijdens de 
afscheidsdienst gelezen uit 
het boek Spreuken: lofzang 
op een sterke vrouw. Haar 
kinderen herkenden in deze 
lezing hun moeder. 

Moge zij rusten in vrede bij 
de Eeuwige, in wie ze 
vertrouwen had, in wie ze 
geloofde. 

Phil Jacobs 

Gedachtenis 
aan Kaans 
Langedijk-
Schouten 

* Amersfoort 23 januari 1935  †Amersfoort, 5 december 2021  
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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  
20 februari 2022. Kopij uiterlijk 13 februari 
2022. 

Zondag 23 januari 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

pastor Mauricio Meneses 

Projectkoor 

Zondag 30 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van de Vliet 

Huib Klamer 

Projectkoor 

Zondag 6 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Sonja van den Brand 

Projectkoor 

Zondag 13 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Fred van Kan 

Projectkoor 

Zondag 20 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Lex van de Haterd 

Lineke Schakenbos 

Projectkoor 

Zondag 27 februari 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

pastor Gé Nijland 

Projectkoor 

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

Overleden 

27 december 2021 

Toos de Boer-Pielage 

(95 jaar)  

27 december 2021 

Kaans Langedijk-

Schouten  

(88 jaar) 

Door het oplaaiende 
coronavirus durft het lokaal 
team (zandraad en 
pastoraatsgoep ) het niet aan 
om het beleidsplan in januari 
te bespreken met de 
gemeenschap.   

Daarom stellen we het uit tot 
februari. Dan willen we als 

eerste het hoofdstuk 
“communicatie“met u 
bespreken. 

Dit willen we doen na de 
kerkdienst, in kleine groepjes 
in de kerk, aan de hand van 
één of twee vragen.  

Zo kunnen we zoveel 
mogelijk mensen van de SFX 

erbij betrekken. 

 Want uw inbreng is 
belangrijk. Het moet immers 
het beleidsplan van de SFX 
worden. 

Ria Sweers 

Beleidsplan 

Wanneer? 
zaterdag 29 januari 10.30 tot 
12.30 uur 

Waar? 
Franciscus Xaveriuskerk 
 
Franciscus Xaveriuslezing 
door Erik Borgman, met 
bijdrage van Diederiek van 
Loo 
 
Wat is de toekomst van 
geloof? Zetten vergrijzing en 
ontkerkelijking door? Gaan 
de kerken zich vernieuwen, 
en hoe? Dat zijn de centrale 
vragen in de Franciscus 
Xaveriuslezing, die dit jaar 
gehouden wordt door Erik 
Borgman, een bekend en veel 
gevraagd theoloog, die zich 

Alle dingen nieuw,  
geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw  

actief mengt in 
maatschappelijks discussies 
(bijvoorbeeld als lid van het 
theologisch elftal van Trouw). 
Borgman ontwikkelt in zijn 
meeste recente boek ‘Alle 
dingen nieuw’ – met als 
ondertitel ‘een theologische 
visie voor de 21ste eeuw’ –
een nieuwe perspectief op 
geloof en kerk in de komende 
decennia.  Hij gaat daarbij in 
gesprek met een waaier aan 
denkers, wetenschappers, 
kunstenaars en mystici, uit 
heden en verleden. 

Over de inleider: Erik 
Borgman is professor 
publieke theologie en 
directeur van het Tilburg 
Cobbenhagen Center van de 
Universiteit van Tilburg; hij is 
leken-dominicaan. 
Over de coreferent: Diederiek 
van Loo is stadspredikant van 
de PGA (Protestantse 
Gemeente Amersfoort) en 
verbonden aan de kerkelijke 
experimenteerplek De 
Swaen, in Amersfoort-
Centrum 

Gesprekseider is Anna 
Walsma, pastor bij de 
oecumensiche gemeente Het 
Brandpunt (Kattenbroek, 
Amersfoort). 
 
Informatie en opgave: 
secretariaatscc@gmail.com 
Bijdrage: € 5 
 


