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Oekraïne 

Steeds gedacht: één 
soldaat maakt  
Nog geen oorlog 
Maar nu met man en 
macht  
gezocht naar 
geruststelling, 
Naar de winter in een 
zwaluw zien 
Overgaan, of de boter 
Op ’t aanrecht 
bestuderen en hoe snel 
Zacht, dat iets nog 
Zacht kan worden in 
deze wereld en we 
Allemaal zo smeerbaar, 
Maar de kou spat van 
beeldschermen, 
Uit radiostemmen 

Ze zeggen dat de 
veldslag is begonnen, 
Dat anderhalve Rus en 
een paardenkop dit 
wilden, 
Terwijl wij toch weten dat 
Vrede meer aanzien geeft 
dan geweld, 
Dat alleen 
menslievendheid 
Je een stoel in de 
geschiedenis geeft. En  
Ook: een vechtersjas of 
een 
IJzervreter is geen 
identiteit, het is een 
Mal waar je jezelf in giet. 
Wie het zwaluwnest 
bevuilt, 

Broedt uiteindelijk zijn 
eigen ei kapot. 
Het volgende moeten we 
onthouden: 
Dat we allemaal als 
Vluchteling geboren 
worden, op zoek 
Naar de juiste plek, 
Naar veiligheid en wat 
voorspoed, een  
Liefkozende blik. 
Dus maak vrij baan in 
het hart, want  
Daar is onmeetbare 
Ruimte. En bedenk dit: 
in ieder welkom 
Zit een schuilkelder. 

Marieke Lucas Rijneveld 

Nieuwe wierookschaal 
Onze 
geloofsgemeenschap 
heft een nieuwe 
wierookschaal. Deze 
prachtige schaal (zie 
foto) is gemaakt door 
Marijke Jacobs, die we 
hiervoor hartelijk willen 
bedanken.  

Goed te weten 
Voor contact met een 
mede-parochiaan of voor 
een pastoraal gesprek 
kunt u contact opnemen 
met coördinator  
Phil Jacobs,  
tel. 06-19 00 09 47 of 
pmm.jacobs@gmail.com. 
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Door corona werd de 
voortgang van de bijbelgroep 
onder leiding van Jan van 
Adrichem twee keer 
onderbroken. De opkomst na 
de herstart was matig, 
ondanks deelname van 
enkele mensen vanuit de 
bijbelgroep van de H. 
Kruiskerk. Stemmen gaan op 
om de bijbelgroep op een 
ochtend van een 
doordeweekse dag te laten 
plaatsvinden in plaats van op 
woensdagavond.  We 
realiseren ons dat dit zou 
kunnen betekenen dat 
deelnemers met een baan 
moeten afhaken. Ons 
voorstel is om het evangelie 
volgens Marcus te lezen op 
een doordeweekse dag, 
bijvoorbeeld op een 
woensdag om 10 u.  

Langs deze weg peilen wij de 
belangstelling hiervoor. Wie 
hiervoor belangstelling heeft, 
graag doorgeven aan  
Jan van Adrichem: 
jvanadrichem95@gmail.com 
en/of Walter Matthys: 
wchj.matthys@gmail.com     

Bijbelgroep 

Op zaterdag 2 april is de 
Frans en Hildehof achter de 
RK kerk op 't Zand weer 
open. Tot november zal de 
Hof elke eerste zaterdag van 
11-13 uur open zijn. Als er 
ook Open Kerk is, kunt U via 
de kerk naar de Hof lopen. 
Anders via de Sint 
Agathastraat en over het 
parkeerterrein bij de 
fysiotherapie-praktijk. 

Let op: niet op andere tijden 
en dagen komen omdat de 
parkeerders de hekken 
automatisch kunnen sluiten. 

Frans- en  
Hildehof  
weer open. 

De gemeenschap heeft 
voortrekkers nodig. Monique 
Derks is gevraagd voor de 
pastoraatsgroep als 
aanspreekpunt voor de 
liturgie, aldus Ria. Met 
Monique haar “ja” kon Ria 
haar taak overdragen en 
Monique bevestigen. Ria 
overhandigde daarom het 
kruis van de pastoraatsgroep 
aan Monique. Met ondermeer 
haar woorden “geef dat haar 
inzet ten goede mag komen 
aan heel onze gemeenschap” 
nam Monique het kruis van 
haar over. 
Jos Smeels eindigt dezelfde 

God is aanwezig in alle mensen, 
in alle dingen, altijd en overal 

viering met het afscheid van 
Ria Zweers uit de 
pastoraatsgroep. Door deze 
groep wordt voortdurend 
werk, veelal helende 
activiteiten, op de voorgrond 
en vaak op de achtergrond, 
herkenbaar en vaak 
onherkenbaar verricht. 
Hieraan heeft Ria 8 jaar met 
liefde voor de mensen, 
zonder onderscheid des 
persoons, meegewerkt. Wat 
ze afgelopen jaren gedaan 
heeft, deed ze met hulp van 
heel veel vrijwilligers. “Laat 
Monique zich net zo door hen 
gedragen voelen als ik”, 
luidde Ria haar wens. Ria 
blijft nog wel andere dingen 

voor de geloofsgemeenschap 
doen zoals  contactpersoon 
voor de binnenstadkerken. 
Ria krijgt behalve bloemen 
een jong boompje 
aangeboden wat zij inmiddels 
heeft geplant in de Frans 
en  Hilde hof, een boompje 
dat symbool staat voor fases 
in het leven en in de natuur.  

Bernadette Heesbeen 

Sinds 20 februari kunnen 
beide koren van de Sint 
Franciscus Xaverius weer op 
zondag zingen en dat doen ze 
met veel inzet, liefde en 
passie. Er wordt weer 
wekelijks gerepeteerd op 
maandag (Cantorij) en 
donderdag (Koorgroep). 
Beide groepen hebben in de 
afgelopen Coronatijd ook 
diverse leden verloren, zijn 
het zingen ontwend of de 
verbinding met kerk en koor 

De koren zingen weer 

wat verloren. 
Als er nieuwe leden willen 
meezingen in de koren zijn ze 
van harte welkom, neem 
even contact op met de 
dirigent. 
Om en om gaat de rest van 
de koorleden weer op zondag 
zingen. 

Vanaf nu gaan we weer 
werken aan ons repertoire 
(Oosterhuis e.d.), kwaliteit en 
wekelijkse ondersteuning van 
de liturgie in samenwerking 

met de voorgangers. 

Een belangrijk punt in de Sint 
Franciscus Xaverius is 
de samenzang met de kerk. 
Nu dat ook weer mogelijk is, 
willen we weer liederen gaan 
doornemen met de 
kerkgangers voor de viering. 
Het plan is om 10.20 uur de 
liederen door te nemen tot ca 
10.27 uur. Dan kan 
aansluitend de pianist van 
dienst (Martin, Myrto, Paul of 
Arthur) een meditatief 
intermezzo spelen om in de 
sfeer van de viering te 
komen. Het samen zingen 
versterkt de beleving in de 
liturgie en de band met 
elkaar. Dit willen we van 
harte ondersteunen. Wilt u 
dit samen inzingen 
meemaken, reken er dan op 
dat u wat eerder op locatie 
met een kerkboekje op de 
plek zit. Om 10.20 uur gaan 
we weer elke zondag aan de 
slag! 

Ik zie er naar uit. 

Frank 
Dirigent SFX 
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20 februari 2022 

Wanneer:  
zaterdag 2 April 
13.00-16.00 uur 

Waar: 
Tuinzaal Pastorie  
St. Franciscus Xaveriuskerk 
‘t Zand 29, Amersfoort 

Groepgrootte: 
Maximaal 12 deelnemers 

Zoals de natuur ontwaakt in 
de lente en de aarde weer 
begint te leven, worden wij 
met Pasen opgewekt tot een 

Bewegend naar Pasen  
Ontwaken, opstaan, vernieuwen  

nieuw bestaan. Het paasfeest 
roept: “Word wakker, kijk om 
je heen.” Met de lente wordt 
het zonlicht sterker. Het 
lijden gaat voorbij. En in de 
paasnacht weerklinkt: 
“Lumen Christi”, het licht als 

oproep. In deze middag 
kunnen wij door bewegen, 
mediteren, stilte, uitwisselen, 
iets ervaren van deze paas 
symboliek. Zodat de vreugde 
van het paasgebeuren ons 
hart raakt, ons meeneemt en 
vervult. Mooie muziek steunt 
ons. De dansen zijn 
meditatief en vaak 
eenvoudig.  

Begeleiding en informatie:  
- Agnes Janmaat en Anneke 
Klunder, beiden sacred dance 
docent en psychosynthese 
therapeut  
- voor contact: 
agnesjanmaat@casema.nl tel 
06 27480405 of 
annekeklunder@hetnet.nl  

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 
bedevaart 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 toe te dienen aan 
wie dat wil 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 

Ziekenzalving 27 maart 2022 

In de vorige Zandloper stond 

een artikel over de 

‘breidames’ Van Hamersveld 

en Hagebeuk. Mocht u wol 

voor de dames beschikbaar 

willen stellen dan kunt u dit 

melden via: 

redactiessfx@gmail.com 

graag onder vermelding van 

naam/adres/telefoonnummer 

Wolaanbod 

Wanneer:  
zaterdag 9 April 
10.30-15.00 uur 

Waar: 
Pastorie  
St. Franciscus Xaveriuskerk 
‘t Zand 31, Amersfoort 

De Mattheus Passie 
luisteren en mediteren  

Inleider: 
Ad Keyzer 

Bijdrage: 
10 euro 

Aanmelden: 
secretariaatscc@gmail.com 

Programma: 
Onder leiding van Ad de 
Keyzer zullen wij enkele 
fragmenten waarin Bach zijn 
Passion heeft onderverdeeld 
beluisteren en overwegen.  

Op 10 april a.s., de zondag 
voorafgaande aan de Stille 
Week, voert het Projectkoor 
Brandpunt het passie 
oratorium The Crucifixion van 
John Stainer uit in de 
Fonteinkerk te Amersfoort. 
Het concert begint om 16.15 
uur. 

Dit oratorium is een intense 
muzikale bewerking van de 
weg van Gethsemané naar 
Golgotha en de kruisiging 
van Jezus. Deze gezongen 
meditatie over het lijden van 
Jezus Christus vormt dan ook 
een inspirerende aanloop 
naar de Stille Week. 

Aan The Crucifixion doen 
ruim 75 zangers en 
zangeressen mee. 
Medewerking wordt verleend 
door John van Halteren 
(tenor), Peter Arink (bas/
bariton), Felicity Goodwin 
(orgel) en At Vel Musica 
ensemble. Zij zijn allen 
uitstekende musici die garant 
staan voor een prachtige 
vertolking. Het geheel staat 
onder leiding van Marijke van 
Leerzem. 

Entreekaarten zijn online te 
verkrijgen via 
www.Projectkoorbrandpunt.nl 
Koffie of thee voorafgaand 
aan het concert is gratis. De 
zaal is open vanaf 15.30 uur. 
De kaarten kosten € 17,50 
per stuk, Studenten /CJP-
houders € 15,00 en kinderen  
t/m 12 jaar gratis. 

The  
Crucifixion 
van John 
Stainer 
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3811 GB Amersfoort 

Telefoon: (033) 4721705 

E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

E-mail Pastoraatsgroep 

pastoraatsgroepsfx@gmail.com 

E-mail Zandraad 

secretariszandraad@gmail.com 

E-mail Zandloper en website 

redactiessfx@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  
3 april 2022. Kopij uiterlijk 27 maart 2022. 

Zondag 20 maart 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Huib Klamer 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 27 maart 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Cantorij 

Zondag 3 april 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Monique Derks 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 10 April 

*Palmzondag* 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van de Brand 

Phil Jacobs 

Cantorij 

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

Overleden 

2 maart 

Betty Ramselaar-

Smeeing (91 jaar) 

4 maart 

Theo Boelhouwer  

(90 jaar) 

Voor veel minima wordt de 
energierekening dit jaar 
onbetaalbaar. De 
compensatie van de 
rijksoverheid van circa €400 
en de aanvulling van €200 
voor de minima door 
gemeenten, zullen voor velen 
onvoldoende zijn om het 
warm te stoken. Zoals ook in 
een aantal andere 
gemeenten, starten kerken in 
Amersfoort een actie om hen 
te helpen. Mensen die vinden 
dat ze het ‘goed’ hebben en 
de energiecompensatie 
kunnen missen, kunnen een 
donatie geven aan mensen, 
die door de stijging van 
energiekosten niet 
rondkomen.  

De actie wordt gehouden van 
6 maart tot 10 april. Deelt u 
mee? Laat uw mede-
Amersfoorters niet in de kou 
staan en steun deze actie!  

Doneren kan op rekening 

“Amersfoort geeft warmte” 
Actie herverdeling energiecompensatie 

NL18INGB0002307132 t.n.v. 
Raad van Kerken, o.v.v. 
“Amersfoort geeft warmte”. 
Dit is een ANBI rekening.  

De volledige opbrengst gaat 
naar de doelgroep. De 
verdeling gebeurt in overleg 
met de minimacoaches van 
de gemeente Amersfoort.  

Comité van aanbeveling:  ds. 
Arjan Plaisier (voormalig 
scriba van de Protestantse 
Kerk in Nederland), Cieka 
Galenkamp (coördinator 

Voedselbank Amersfoort) en 
mr. Aart Veldhuizen (oud 
notaris).  

Voor meer informatie: 
- email naar: 
Amersfoortgeeftwarmte@gm
ail.com   
- bel Hetty van Berkum-
Admiraal tel 06 42642643 of 
Jennie Harmelink, tel 06 
40307382 ,  namens 
initiatiefgroep ‘Amersfoort 
geeft warmte’. 


