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Beleidsplan SFX besproken 
met elkaar in gesprek te 
zijn. Mensen leren elkaar 
beter kennen. En er zijn 
zinvolle opmerkingen 
gemaakt die zullen 
worden doorgestuurd 
naar het lokale team 
(pastoraatsgroep en 
zandraad).  

Op zondag 6 maart zal 
het tweede deel van het 
beleidsplan besproken 

Zondag 13 februari 
hebben we na de viering 
het eerste deel van het 
beleidsplan voor de 
komende jaren 
besproken aan de hand 
van een paar vragen 
over gastvrijheid, 
pastorale zorg en 
communicatie. 

Over het algemeen werd 
het als prettig ervaren zo 

40 dagentijd 

We bereiden ons voor op 
Pasen, het feest dat in 
het teken staat van 
opstaan en opnieuw 
mogen beginnen! Een 
vreugdevol feest, vol 
licht en hoop.  
Belofte van bevrijding. 
Dat is het thema van 
deze vastentijd, richting 
Pasen. 
In de 40 dagen die aan 
dit feest voorafgaan, 
proberen we met wat 
afstand te kijken naar 
onszelf en naar de 
wereld om ons heen. 
Wat zou anders kunnen, 

wat behoeft een nieuw 
begin? De wereld krijgt 
weer kleur, nu de lente 
op doorbreken staat en 
er een einde lijkt te 
komen aan de pandemie. 
De veertigdagentijd is 
een goed moment om 
een nieuw begin te 
maken, zoals Toon 
Hermans dat treffend 
verwoordt in dit gedicht: 

... Weet je, er moeten 
mensen zijn,  
die bellen blazen en 
weten van geen tijd  
die zich kinderlijk 

verbazen over iets wat 
barst van mooiigheid  
Ze roepen van de daken 
dat er liefde is en 
wonder  
als al die anderen 
schreeuwen: alles heeft 
geen zin  
dan blijven zij roepen: 
neen, de wereld gaat 
niet onder  
en zij zien in ieder einde 
weer een nieuw begin...  
Wij, pastoraatsgroep, 
wensen u een goede tijd 
toe op weg naar Pasen! 

Monique Derks 

worden. 

De tekst zal in het 
liturgieboekje worden 
opgenomen en er zullen 
weer een aantal vragen 
zijn om het gesprek op 
gang te brengen. 

Ik hoop weer op goede 
gesprekken.  

Ria Sweers 
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De viering van Aswoensdag 
vindt dit jaar plaats in de St 
Joriskerk. De afgelopen 
jaren had deze viering plaats 
in de Oud Katholieke kerk. In 
tijden van corona is deze 
kerk te klein. We zijn blij dat 
de viering toch in het 
centrum van Amersfoort kan 
plaatsvinden. 

De viering is oecumenisch en 
wordt gerealiseerd door de 
Oud Katholieke kerk St Joris 
op ’t Zand, de Lutherse kerk, 
de Bergkerk en de Franciscus 
Xaveriuskerk. 

De viering begint om 19.30 
uur  

Aswoensdag 

Op vrijdag 11 februari heeft 
pianotechnicus Gerco 
Versteeg onze oude 
vertrouwde Grotrian-
Steinweg vleugel opgehaald 
voor een grondige revisie. 

Hé, een andere vleugel op het podium? 
Misschien zou je het niet 
zeggen maar de vleugel is 
daar op 46-jarige leeftijd 
hard aan toe. Wat er zoal 
gaat gebeuren?  

Allereerst vindt er een grote 
mechaniekbeurt plaats (o.a. 
nieuwe hamerkoppen en -
stelen); verder wordt een 
klavierrevisie uitgevoerd 
(met o.a. nieuw vilt), worden 
nieuwe stempennen 
aangebracht (inclusief nieuwe 
besnaring), wordt de 
zangbodem gereinigd en 
voorzien van een nieuwe 
laklaag, het gietijzeren frame 
gespoten en tenslotte de 

besnaring geoptimaliseerd.  

Een grondige revisie dus en 
dat gaat inderdaad wel 
eventjes duren. Hoe lang 
precies hangt ook af van de 
beschikbaarheid van 
onderdelen. Gelukkig krijgen 
we een vervangende vleugel 
voor de duur van de revisie 
(voor de kenners: een 
Yamaha C3). 

Wie weet hebben we de 
Grotrian-Steinweg voor 
Pinksteren weer in huis. 
Gegarandeerd dat hij weer 
als nieuw gaat klinken!  

Martin 

In ieder’s leven kunnen zich 
momenten aandienen 
waarop je behoefte hebt aan 
een gesprek. Zulke 
levensmomenten kunnen 
bijvoorbeeld zijn: ernstige 
ziekte, overlijden, scheiding, 
stress, ontslag, pensionering, 
geloofsvragen, het ouder 
worden, eenzaamheid. Je 
kunt praten met je partner, 
een vriend of vriendin 
aanspreken. Je kunt ook 
contact zoeken met mensen 
van de groep 'Pastorale 
gesprekken' via Phil Jacobs, 
pmm.jacobs@gmail.com .  
Die groep bestaat uit drie 
personen: Jeanne de Grefte, 
Christine Béhain en Huib 
Klamer. Zij bieden je behalve 
een kop koffie graag een 
luisterend oor, willen een 
klankbord zijn, en met je 
naar antwoorden zoeken. 

Een  
vertrouwelijk 
gesprek 

Voor veel minima wordt de 
energierekening dit jaar 
onbetaalbaar. De 
compensatie van de 
rijksoverheid van €400 en de 

Actie herverdeling energiecompensatie 
aanvulling van € 200 voor de 
minima door gemeenten, 
zullen voor velen 
onvoldoende zijn om het 
warm te stoken. Zoals in een 
aantal andere gemeenten 
starten kerken in Amersfoort 
daarom een actie om hen te 
helpen. Mensen die vinden 
dat ze het ‘goed’ hebben en 
de energiecompensatie 
kunnen missen, kunnen 
straks een donatie geven 
voor mensen die niet rond 
kunnen komen door de 
stijging van energiekosten.  

Diaconieën en de Raad van 
Kerken Amersfoort hebben 
daartoe een initiatiefgroep 
‘Amersfoort geeft warmte’ 
gevormd.  
Over de vormgeving vindt 
thans overleg plaats. 
Binnenkort hoort u meer 
concreet over dit initiatief. 
Als je meer informatie wenst 
of wilt meedoen, kun je een 
email sturen naar Huib 
Klamer, lid van de 
initiatiefgroep 
hkklamer@casema.nl .  

Wanneer: Zaterdag 26 
februari van 10.30 tot 12.30 
uur 
Waar: Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31 

Inleider: Jos Huls 

De Deense filosoof Søren 
Kierkegaard (1813 –1855) 
was een protestants theoloog 
en cultuurcriticus. Hij wordt 
gezien als de wegbereider, 
als eerste vertegenwoordiger 
van het 20e eeuwse 
existentialisme (bijvoorbeeld 
Sartre, Camus, Heidegger). 
Kierkegaard benadrukt het 
belang van persoonlijke 
keuzes en betrokkenheid. Hij 

In de serie Bezield en bezielend 

Søren Kierkegaard: 
Radicaal kiezen voor persoonlijk geloof 

zette zich af tegen elke 
dogmatiek en tegen de kerk 
als instituut, en ging 
voortdurend in discussie met 

het gevestigde gezag in zijn 
tijd. Kierkegaard propageerde 
een persoonlijke ethiek en 
geloof. Een voorbeeld: de 
bijbel lezen betekent volgens 
hem: “in alles wat je leest 
voortdurend tegen jezelf 
zeggen: ik ben het tegen wie 
gesproken wordt, en over wie 
gesproken wordt.” Over de 
inleider: Jos Huls is 
gepromoveerd theoloog, 
karmeliet, woonachtig in 
woongemeenschap Ad 
Montem op Schiermonnikoog, 
eerder werkzaam bij het Titus 
Brandsma Instituut en gaf 
wereldwijd cursussen in 
mystiek. 

Bijdrage: € 5  
Informatie en opgave: 
secretariaatscc@gmail.com  

  

Beste mensen, 

Het oecumenisch avondgebed 
is na coronatijd hervat. Elke 
donderdagavond 19.00 uur 

Oecumenisch avondgebed hervat 
een half uur zang, gebed en 
stilte. Een rustmoment in  de 
week. 

In Joris op het Zand, de oud-

katholieke kerk. 

Groet,  

Jan van Adrichem 
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“Dit interview voor de 
Zandloper wil ik doen”. Begin 
december belde ik mevrouw 
Van Hamersveld of ik met 
haar en mevrouw Hagebeuk - 
zij wonen in hetzelfde 
flatgebouw - een gesprekje 
kon hebben over hun 
grootste hobby: breien. Beide 
dames, die in de vorige eeuw 
hun huizen (bijna) naast de 
SFX hadden staan, waren 
lange tijd vrijwilliger in de 
SFX en kwamen op zondag 
naar de vieringen.  

“Prima”, antwoordde Jo Van 
Hamersveld aan de telefoon, 
“maar nu even niet want…” U 
raadt het al! Jo had corona 
gekregen en was daar nog 
niet van hersteld. Riek 
Hagebeuk, die er veel zieker 
van was, was er al eerder 
mee besmet geraakt. 

Insteken, omslaan, doorhalen en af  laten 
glijden! 

“Je kunt wél in januari 
komen, na de 14e, en ik heb 
nog een andere vraag,” ging 
Jo Van Hamersveld verder. 
Onder haar bed stonden 
inmiddels drie zakken met 
hemdjes en dekentjes die ze 
naar de Agnietenhof wilde 
hebben; of ik daar iets aan 
kon doen? Het lijntje naar 
Malawi bleek opgedroogd en 
zuster Ada deed de suggestie 
de breisels mee te geven in 
het lopende kledingvervoer 
naar Oost-Europa. Na overleg 
met de dames Van 
Hamersveld en Hagebeuk 
was het doel gewijzigd en 
konden zij door met breien 
voor de nieuwe bestemming.   

Eind januari hield ik dan het 
interview met Jo van 
Hamersveld en Riek 
Hagebeuk. De dames breien 

al vanaf 2002 samen op de 
zondagmiddag, met op de 
achtergrond TV of radio en 
regelmatig een natje en een 
droogje. Hun handen willen 
altijd wat te doen hebben. De 
start van de zondag met een 
viering in de SFX staat helaas 
sinds corona niet meer op het 
programma, het 
vrijwilligerswerk dat ze altijd 
(samen) deden is minder 
geworden.  

Op de vraag hoe ze aan hun 
materiaal (lees katoen en 
wol) komen, antwoordt Riek 
dat haar dochter een kort 
lijntje heeft met een 
kringloopwinkel in Utrecht en 
dat ze beiden alleen maar 
breigaren op hun 
verlanglijstje voor hun 
verjaardag hebben staan. 
Een van de dames heeft nog 
een deel van de collecte-
opbrengst eerder in de SFX 
over. In de tijd tussen mijn 
eerste contact met hen en 
ons gesprekje hebben ze 
zakken vol nieuwe hemdjes, 
dekentjes, sjaals en mutsen 
gebreid. Ze staan klaar voor 
vervoer! En ja, ze kunnen 
altijd nog goede katoen en 
wol gebruiken (zie 
hieronder); liefst meerdere 
knotten van hetzelfde, niet al 
te lang verstopt gebleven op 
zolder.  

Bernadette Heesbeen 

redactiessfx@gmail.com 
voor knottenmeldingen 
graag onder vermelding van 
naam/adres/telefoonnummer 

De Xaveriuskerk wil een 
groene kerk zijn. Wat 
betekent dat? Daarover 
willen we op zondag 13 
maart 12.00u, aansluitend 
aan de viering, praten met 
iedereen in onze kerk. U 
hoort wat er al gebeurt: de 
geplande aanleg van 
zonnepanelen op het dak, 
energiebesparing, gebruik 
van andere koffie en thee, 
milieuvriendelijke 
schoonmaakartikelen, de 
ontwikkeling van de Frans en 
Hildehof en de vraag hoe 
aandacht voor duurzaamheid 
te geven in vieringen? Met 
als lastigste vraag: hoe 
veranderen we ons eigen 
gedrag? 
Huib Klamer 

SFX Groene 
Kerk?  
Praat mee! 

Jezus en Jeruzalem – een 
serie onlinebijeenkomsten 
voor de veertigdagentijd.  

De tempel in Jeruzalem werd 
twee keer verwoest, de 
eerste was in 538 voor 
Christus, de tweede in 70 na 
Christus door de troepen van 
Titus. Ze is nooit meer 
opnieuw opgebouwd. Daarna 
volgde de scheiding tussen 
jodendom en christendom.  
Lucas en Johannes vertellen 
uitgebreid over de 
verwoesting van de tempel in 
de profetieen van Jezus. 
Jezus huilt om Jeruzalem. 
Daar vindt de harde 
confrontatie plaats tussen de 
Joodse leiders en Jezus. 
Waar gingen de diskussies 
om, wie had het recht of het 
gezag om de Thora te 
interpreteren, was Jezus de 
messias, en wat wil dat het 
zeggen dat de doden zullen 
opstaan?  Jeruzalem is het 

strijdtoneel, en Jeruzalem is 
ook de droom van een 
nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, stad van vrede.   

We lezen minder bekende 
teksten uit Lucas, Johannes 
en het boek Openbaringen – 
schurende teksten die niet 
direct in te passen zijn, of 
ons gerust stellen. Met als 
doel om in deze 
veertigdagentijd meer zicht 
te krijgen op de vraag waar 
de strijd om ging tussen 
Jezus en de Joodse leiders.  

Zes bijeenkomsten op de 
maandagavond van 19.00 
uur tot 20.00 uur, online. Met 
bijdragen van onder meer 
van pastor Wies Sarot, Ds 
Alke Liebich Johanneskerk, 
James Kennedy historicus, 
dr. Wim Weren 
nieuwtestamenticus.   

7 maart Lucas 19, 41- 48 
Jezus huilt om Jeruzalem, 

geldwisselaars verdreven.  

14 maart Lucas 20, 27- 40  
kinderloos gestorven 

21 maart Lucas 21,  5 – 28  
verwoesting van de stad, 
vijgeboom in de lente, 29- 37  

28 maart Johannes 5, 1- 25 
lamme in het bad van 
Betzata, twistgesprek ds.  

4 april  Johannes 11, 1- 45 
Lazarus uit de doden 
opgewekt 

11 april  Openbaringen 21, 1- 
28 een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde  

 

Begeleiding en info : Cor 
Arends , 
arendscor@freedom.nl   

Opgave voor 1 maart bij 
secretariaatsfx@gmail.com 
o.v.v. Huilen om Jeruzalem.  

Huilen om Jeruzalem,  
opstanding uit de dood.  

Timmer je mee aan de weg? 
Over het synodaal proces  

Dit jaar gaat de digitale 
Vastenkalender in onze 
parochie over het Synodaal 
Proces. Gedurende onze 
voorbereiding op Pasen 
stellen we onszelf iedere dag 
een vraag uit de lange lijst 
van vragen die we vanuit 
Rome toegestuurd kregen. 
Allemaal vragen die over 
onze toekomst gaan en over 
hoe wij die voor ons zien 
voor het derde millennium.  
De vragen worden voorzien 
van achtergronden en er is 
ruimte om te reageren. De 
reacties worden verzameld 
en zullen verwerkt worden in 
het antwoord van de 
parochie aan het bisdom.  

Wil je ook elke dag een 
mailtje in je mailbox 
ontvangen en mee denken en 
praten en luisteren? Geef je 
dan op. 
Sarot@marthamaria.nl  

Digitale  
vasten-
kalender  
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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  
13 maart 2022. Kopij uiterlijk 6 maart 2022. 

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 

 

Woensdag 2 maart 

19.30 uur 

St. Joriskerk 

*Aswoensdag* 

Zie pagina 2 voor meer in-

formatie 

Zondag 6 maart 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Giny Wierenga 

Projectkoor 

Zondag 13 maart 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Moniek Nusselein 

Projectkoor 

Zondag 20 maart 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Huib Klamer 

Projectkoor 

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

 

‘Hem achterna’ is het thema 

van deze 40-dagenretraite 

die begint op aswoensdag 2 

maart en eindigt op 

paaszondag. Dit organiseren 

de Jezuïeten nu voor de 16e 

keer. Een manier op de 

periode naar Pasen bewust 

mee te maken. Deelnemers 

ontvangen dagelijks een 

bijbeltekst met meditatieve 

vragen, citaten en 

gebedstips. Elke 

zaterdagochtend is er een 

geleide meditatie via ZOOM 

voor alle ca 20.000 

deelnemers.  Hier zijn geen 

kosten aan verbonden. 

Informatie/opgave: zie 

www.40dagenretraite.org 

Bij voldoende belangstelling 

(minimaal 5 personen) vanuit 

de Xaveriuskerk organiseren 

we een wekelijkse 

onlinebijeenkomst, elke 

vrijdagmorgen van 9.00 tot 

10.00. Als je daarvoor 

belangstelling hebt, meld je 

dan bij:  Christine Béhain, 

email 

christine.behain@casema.nl ,  

tel 0613182914 . Zij is lid 

van de Ignatiaanse 

lekenbeweging GCL 

(Gemeenschap Christelijke 

Leven), en lid van de 

Xaveriuskerk. 

Huib Klamer 

Digitale retraite van de Jezuïeten voor de 
40-dagentijd 

Wanneer: 24 februari 2022 
om 20.00 uur.  
Waar: via Zoom.  
U ontvangt na aanmelding 
kort van te voren een link om 
deel te nemen.  

Wat betekenen de corona-maatregelen in 
onze samenleving?  

Met de slogan ‘Alleen samen 
krijgen we corona onder 
controle’ deden de 
coronamaatregelen, zoals het 
dragen van mondkapjes, 1,5 
meter afstand houden en 
geen handen schudden, 
intrede in onze samenleving. 
Maar wat is de betekenis van 
‘samen’ als de maatregelen in 
de praktijk vooral neerkomen 
op afstand houden van 
elkaar? Het mondkapje 
verbergt ons gezicht, door 
het afstand houden worden 
we op onszelf 
teruggeworpen, en hoe veilig 
voelt het om begroet te 
worden met een elleboog of 
vuist (‘boks’)? Waar is de 
menselijke maat met het 
invoeren van de QR code? 
Verlaten we ons nu helemaal 
op de techniek? Hoe gaan we 

om met de nieuwe 
tweedeling als gevolg van het 
vaccinatieprogramma? 
Kortom: wat betekenen de 
coronamaatregelen in onze 
samenleving? Deze vraag 
gaan we bespreken met 
Mauricio Meneses. Mauricio, 
geboren in Columbia (1984 ), 
studeerde filosofie en 
theologie in Bogota en werkt 
sinds 2014 in Nederland. Hij 
is thans priester in de 
parochies Martha en Maria 
(Baarn e.o.) en Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort.  

Opgave: 
secretariaatscc@gmail.com 
Organisatie: Spiritueel 
Cultureel Centrum in 
samenwerking met de 
parochies Martha en Maria en 
Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort.  


