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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. 

Drieëndertigste jaargang nummer 4 

Paasprikkel 
Pasen is de Geestkracht 
die opstaat tegen alle macht die doodt 
Pasen is de Stemkracht 
die alle macht doet beven 
Pasen is de kracht 
die leven wekt in alle dood 
Pasen is de prikkel van hoop die in de 
Liefde is verankerd 
Pasen geeft alle mensen een gezicht 
Pasen 'pusht' geen mens terug 
Pasen houdt van het verschil 
Pasen is niet te geloven 
maar het vertrouwen dat ons vernieuwt 
niet eenmaal maar alsmaar weer. 

Uit meditatieboekje Op weg naar Pasen 
2022 Marinus van den Berg 

Het lokaal team SFX wenst u allen 
een zalig Pasen toe. 

Postcoronatijdperk 
uit de pastoraatsgroep 

3 april 2022 

 

 
 

Beste mensen, ik wil 
even mijn hart 
luchten……. 

Gedurende twee jaar 
leefden we ons leven 
anders dan we gewend 
waren. De overheid 
schreef ons voor hoe we 
ons buitenshuis moesten 
gedragen in het kader 
van de pandemie en wij 
hielden ons daaraan. Zo 
kwamen veel 
activiteiten stil te liggen 
en bleven de vele 
vrijwillige medewerkers 
thuis; bij tijden werden 
geen vieringen 
toegestaan en er waren 
ook nauwelijks 

uitvaarten. Af en toe 
deden we wel onze 
taken, als er meer ruimte 
werd gegeven of we 
gingen digitaal aan de 
slag. Ook ontstonden 
mooie initiatieven. 

Sinds kort hebben we 
allemaal onze taken weer 
opgepakt en waren er op 
8 en 9 maart weer 
uitvaartdiensten. In 
tegenstelling tot dat type 
viering, bruiste het van 
leven: Voorgangers, 
kosters en het nieuwe 
Rouw- en trouwkoor 
waren duidelijk zichtbaar 
actief. Achter de 
schermen werd er koffie 

gezet, werden ‘boekjes’ 
geprint en waren de 
streamers op hun post 
en wat dies meer zij….. 
Ik zag het aan en vond 
het geweldig, geweldig 
van jullie allemaal. Wat 
weer een inzet! Twee 
jaar ‘stilte’, maar 
daarna: al onze 
vrijwilligers staan er 
weer!!!! Fantastisch en 
veel dank!!!!! 

Dit moest me even van 
’t hart, fw 
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Uit de 
Bloemen- 
groep 

 
 

 
Vindt u het ook zo prettig, 
dat er iedere zondag 
bloemen staan op het 
liturgisch centrum, dat er 

Xaveriuskerk: 
werkplaats voor verduurzaming 

bijdrage te vragen. Een 
andere suggestie was: 
bevestig ventilatoren aan het 
plafond. De meest 
fundamentele vraag die 
opkwam, was of onze 
Xaverius- 
geloofsgemeenschap niet te 
klein is geworden voor het 
gebouw en voor zulke grote 
investeringen (die vraag 
hebben we doorgeleid naar 
onze Zandraad). We hadden 
geen tijd meer voor de vraag 
wat groen geloof betekent 
voor onze eigen levensstijl; 
hoe maken we werk van de 
ecologische bekering waartoe 

een boeket staat in de kapel, 
bij Maria en bij de kruisjes? 
En vindt u het ook zo mooi, 
dat er elke week een 
bloemengroet klaarstaat? 

En hoe mooi en prettig en 
belangrijk vindt u de 
versiering in de kerk met 
Pasen, met Pinksteren en 
met Kerst?????? 

Al die bloemen worden elke 
week weer verzorgd, 
ververst en geschikt door de 
leden van de bloemengroep. 
Zij doen dat graag en doen 
dat trouw; alleen of met z’n 
tweeën. Maar helaas, de 
bloemengroep wordt kleiner: 
’twee leden verlaten ons. Wie 

Wat betekent het om groene 
kerk te zijn, of te worden? 
Daarover spraken 15 mensen 
uit de SFX na de viering op 
13 maart. Groene-kerk-zijn 
betekent allereerst dat je je 
als kerk committeert om te 
vergroenen, om 
duurzaamheid steeds meer te 
verankeren in geloof en 
geloofsgemeenschap. Dat 
vraagt om veel 
bewustwording; allereerst in 
je vieringen maar ook in je 
kerkgebouw, in je wijze van 
werken. Hoe hoog zetten we 
de temperatuur (hoe warm 
zijn we gekleed)? Letten we 
er op het licht uit te doen? 

Alles is van belang: inkoop 
van biologische koffie en 
thee, scheiden van afval, 
gebruik van biologische zeep, 
schoonmaakmiddelen, 
aanschaf van apparaten. Het 
meest hebben we 
doorgepraat over het besluit 
om binnenkort 76 
zonnepanelen aan te leggen 
(kosten € 26.000) - en de 
problemen die dat opleverde 
met de afdeling 
Monumentenzorg van de 
gemeente. Suggestie was om 
een nieuw project ‘isoleren 
van de kerk’ te starten en 
parochianen daarvoor om een 

Paus Franciscus opriep in zijn 
encycliek Laudato sii (uit 
2015). De kerk kun je zien 
als een soort milieu- 
werkplaats waar je met 
elkaar oefent in 
verduurzamen. En waar je in 
de Frans- en Hildehof (de 
mooiste tuin in de 
binnenstad) kunt ervaren hoe 
wonderschoon de natuur is. 
Op 21 april hebben we in 
onze kerk een overleg tussen 
groene kerken in Amersfoort 
met de gemeente 
Amersfoort. 

Huib Klamer 

komt ons helpen? Wie doet 
mee? Een keer per 4 of 5 of 
6 weken op vrijdag of op 
zaterdag de bloemen in de 
kerk verzorgen???????? 

Meldt u a.u.b. aan bij 
fwoets@yahoo.com 

Tringgg tringg…… 
De bereikbaarheidstelefoon…. 
wie doet er mee! 

vaak deze taak op zich 
nemen. Na het vertrek van 
Josephine van Pampus is die 
taak echt veel omvangrijker 
geworden voor hen. 
Josephine had een heel groot 
aandeel in deze dienst. 

Wanneer je nu denkt, dat zou 
ik graag willen doen, al gaat 
het maar om een middag en 
avond of weekend in de week 
of misschien een paar 
middagen/avonden in de 
week of maand. Neem 
contact op of meld je aan. 
Samen bouwen we zo aan 
onze Parochie en aan de 
bereikbaarheid voor mensen 
die steun van ons op dat 
moment hard nodig hebben. 

Graag ontvangen we jullie 
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Een aantal vrijwilligers van 
de parochie Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort neemt 
deel aan de bereikbaarheid 
van onze parochie. Het is een 
heel fijne èn heel belangrijke 
taak binnen onze Parochie. 

De vrijwilligers doen dit door 
eigen tijd beschikbaar te 
stellen om deze telefoon 
buiten kantoortijden te 
beantwoorden. Dit natuurlijk 
alleen voor spoedgevallen. 

Deze spoedgevallen betreffen 
vooral uitvaarten die in 
dezelfde week nog geregeld 
moeten worden. Vaak bellen 
dan ook vooral de 
uitvaartondernemers naar 
deze telefoon. Zij regelen 
voor onze parochianen deze 
uitvaarten. 

Heel graag zouden we meer 
vrijwilligers binnen deze 
dienst in kunnen zetten. Dat 
verlicht degenen die nu best 

reactie en misschien wel 
aanmeldingen J op het 
mailadres van het Pastoraal 
Team. Dat is: 
pastoraalteam@katholiekame 
rsfoort.nl 

Dank voor jullie aandacht 
hiervoor! 

Annelies Noordman, 
ondersteuning Pastoraal team 
OLVvA 

mailto:fwoets@yahoo.com


In Memoriam Theo Boelhouwer 
jaren met hun drie kinderen, 
later met z’n tweeën. Van 
het begin tot het eind. Dat 
past ook wel bij Theo en Han, 
naar mijn idee. Als je ergens 
aan begint, dan probeer je 
het ook af te maken. Niet 
opgeven, doorgaan tot het 
niet meer kan. Theo was 
trots op die prestatie en met 
recht. 

De begrippen ‘begin en einde’ 
stonden ook centraal in de 
teksten van de 
afscheidsviering. Ze kwamen 
voor in allerlei verschillende 
bewoordingen: ‘begin’ wordt 
ook wel ‘bron van het 
bestaan’ genoemd, of met 
een verwijzing naar ‘het kind’ 
aangeduid. ‘Einde’ wordt ook 
aangegeven met woorden als 
duisternis, nacht, dood. We 
komen de begrippen einde en 
begin ook tegen met woorden 
als alfa en omega, licht en 
donker, verleden en 
toekomst. 

Een gedicht van Ida Gerhardt 
op de rouwkaart verwijst 
naar het begin, het opengaan 
van de aarde, het kind dat 
zijn lei heeft volgeschreven 

3 april 2022 

 

Oproep 
Zandwachten 
Beste mensen, 

Vind jij het ook zo prettig om 
in een vreemde stad een 
kerk binnen te lopen, even 
‘de sfeer van het gebouw te 
proeven’ en om even een 
kaarsje aan te steken? Veel 
mensen vinden dat fijn en 
daarom hebben we 
Zandwachten in onze 
gemeenschap, die hun best 
doen om negen maanden 
van het jaar de kerk op 
zaterdag open te stellen voor 
toeristen en anderen, die 
even de kerk in willen lopen, 
die even rust zoeken of even 
een kaarsje willen 
aansteken. 

Het is leuk om mensen van 
elders te ontvangen, hen te 
ontmoeten. De ene keer zijn 
het ‘bekenden’, die hier 
gedoopt zijn en/of 
opgegroeid en/of getrouwd. 
Of soms zijn de gasten 
helemaal ‘nieuw’. 

* Den Haag 15 juni 1931 † Amersfoort, 4 maart 2021 en het gedicht eindigt met 
“hij is reeds aan de 

Zo ja, doe je dan mee met 
de Zandwachten? 

Op 9 maart hebben we in de 
Sint Franciscus Xaverius 
afscheid genomen van Theo 
Boelhouwer. In de kerk waar 
Theo sinds de tweede helft 
van de jaren ’90 samen met 
zijn echtgenote Han 
regelmatig kwam en actief 
was in de tuin. 

Theo werd op 15 juni 1931 
in Den Haag geboren in een 
arbeidersgezin. Hij volgde de 
avondmulo, waar hij Han 
ontmoette. Op zijn 17e ging 
hij aan het werk als 
rijksambtenaar, waarna nog 
vele jaren van studie 
volgden. Theo heeft op 
meerdere ministeries 
gewerkt, maar zijn hart lag 

bij CRM, het ministerie voor 
Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk. Hij 
hield zich daar vele jaren 
bezig met de subsidiering en 
het onderhoud van 
natuurgebieden en 
landgoederen. De natuur was 
naast zijn gezin, zijn grote 
liefde. Kamperen, wandelen, 
fietsen, daaraan beleefde hij 
veel plezier. Samen met Han 
liep hij de Grande Randonnée 
nr. 5, een lange 
afstandswandeling via België 
en Frankrijk naar de stad 
Nice aan de Middellandse 
zee. Maar liefst 2.500 km, die 
ze in tien jaar wandelden, 
elke zomervakantie twee 
weken lang, in de eerste 

overzijde”. In de 
Evangelietekst uit de 
Openbaring van Johannes 
komen begin en eind terug in 
de woorden nieuw en oud. 
Johannes ziet een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. 
Al het oude is voorbij, schrijft 
hij. God zelf noemt zich in 
zijn tekst de Alfa en de 
Omega, de oorsprong en het 
einde. 

Van het begin tot het eind 
heeft Theo zijn leven in liefde 
geleefd, met zijn vrouw zijn 
kinderen, zijn familie en zijn 
vrienden: de afscheidsviering 
was er een mooie getuigenis 
van. 

Lex van de Haterd 

Zandwachten zijn leden van 
onze gemeenschap, die 
aanwezig zijn tijdens de 
openingsuren van 11.00 tot 
15.00 uur op zaterdag, altijd 
met zijn tweëen en op 
voorwaarde, dat de kerk niet 
verhuurd is. Vier uur aan 
een stuk mag ook, als je dat 
prettig vindt, maar dat vindt 
niet iedereen fijn. Nog een 
paar zandwachten erbij en je 
bent maar 1 x in de twee 
maanden aan de beurt. Dat 
zou prachtig zijn! 

Meld je aan bij Tineke 
Kuipers: 
manstineke@gmail.com 

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in 
Amersfoort 
In de week van 28 maart 
komen 420 opvangplekken 
voor vluchtelingen gereed in 
de Zonnehof en Plotterweg. 
(Een aantal mensen verblijft 
nu bij gezinnen en in hotels). 
De werkgroep Kerk en 
Nieuwkomers (van de Raad 
van Kerken Amersfoort) heeft 
voor de opvang een 40 
vrijwilligers gevonden, onder 
wie 4 uit onze 
geloofsgemeenschap. Als je 

goederen en spullen hebt: 
- voor vluchttelingen in 
Amersfoort: kijk op 
facebookpagina Welkom in 
Amersfoort. 
- voor spullen om naar de 
Oekraïne te sturen: St. 
Serafim; Hamersveldseweg 
28, 3833GP Leusden, 
Telefoon: 033 – 4651929/ 06 
– 51397759. Er rijden nog 
steeds vrachtwagens. 
Huib Klamer 
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Vieringen in de Goede Week 
 

 

 
 

gedicht, gevolgd door het 
lied: ‘Deze Nachtdag’. Aan 
het einde van de vieringen 
zingen we het lied: ‘Deze 
Lichtdag’. Drie delen van het 
Lijdensverhaal van Jezus uit 
het Johannesevangelie 
worden gelezen. Na elk deel 
volgt een meditatie, een lied 
of instrumentale muziek en 
een stilte. Aan het einde van 
de viering is er gelegenheid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gastvrij en 

spiritueel in stad 

De vieringen op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag zijn bijzondere 
vieringen vóór de opstanding 
op Paasdag. De vieringen 
zullen op die dagen midden 
in de kerk plaats vinden. Met 
alle aanwezigen vormen we 
een kring om te mediteren bij 
de bijzondere gebeurtenissen 
op die dagen. 

Witte Donderdag 19.00 uur 

Een viering van woord en 
gebed aan de vooravond van 
Goede Vrijdag. We lezen uit 
Exodus over de voorbereiding 
van de Uittocht en instelling 
van Seideravond, en uit het 
Evangelie over de 
voetwassing door Jezus. 
Beide lezingen, die een 
karakter hebben van 
voorbereiding, ‘wat gaat er 
gebeuren?’, worden 
afgewisseld met meditatie, 
muziek en gebed. Aan het 
einde van de viering maken 

we het altaar leeg en donker 
en geven we een ieder een 

stukje matze en een korte 
tekst mee. 

Kruisweg, Goede Vrijdag om 
15:00 uur 

Na een korte opening en een 
moment van rust loopt ieder 
voor zich langs de 14 staties 
in de Xaverius. Op de 
achtergrond is rustige, 
meditatieve muziek te horen. 
Het begeleidende boekje 
biedt per statie een korte 
tekst. Er is alle ruimte voor 
stilte en bezinning. De Frans 
en Hilde Hof is die middag 
open, voor wie na het lopen 
van de staties nog even in de 
rust wil blijven of even wil 
napraten. Voor de mensen 
die via de stream kijken, 
wordt na de korte opening de 
film getoond die Ron Sebok 
heeft gemaakt van de staties 
in de SFX 

Goede Vrijdag 19.00 uur 

Een meditatieviering rond het 
lijden en sterven van Jezus. 
De meditatie begint met een 

om een lichtje te zetten bij 
het kruis. 

Viering aan de vooravond van 
Pasen, Stille Zaterdag om 
19.00 uur 

Na het welkom en de 
inleiding vragen we aan ieder 
die dat wil, een korte intentie 
of voorbede op te schrijven in 
het liturgieboekje. Voor wie 
of voor wat wil je graag 
bidden in deze viering? 
Daarna lezen we uit het 
Evangelie van Johannes, 
hoofdstuk 20, de verzen 1- 
18. We doen dat in twee 
gedeeltes, beide keren 
gevolgd door een korte 
overweging en een wat 
langer dan normaal moment 
van bezinning en meditatie. 
We besluiten met een 
lichtritueel waarbij ieder die 
dat wil, zijn eigen intentie/ 
voorbede voorleest. En 
natuurlijk zingt het koor bij 
deze viering passende 
liederen. 

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

Zondag 10 april 

*Palmzondag* 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van de Brand 

Phil Jacobs 

Cantorij 

Donderdag 14 april 

19.00 uur 

*Witte Donderdag* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Phil Jacobs 

Cantorij 

Vrijdag 15 april 

15.00 uur 

*Kruisweg* 

Ruth van de Vliet 

Lex van de Haterd 

Vrijdag 15 april 

19.00 uur 

Meditatieve viering 

Phil Jacobs 

Adriaan van Es 

Koorgroep ‘t Zand 

Zaterdag 16 April 

19.00 uur 

*Stille zaterdag* 

Lex van de Haterd 

Ruth van de Vliet 

Cantorij 

Zondag 17 april 

11.00 uur 

*Pasen*I 

Eucharistieviering 

Joachim Skiba 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 24 april 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Monique Derks 

Cantorij 

Zondag 1 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Phil Jacobs 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 8 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Huib Klamer 

Cantorij 

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 
8 mei 2022. Kopij uiterlijk 1 mei 2022. 

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 
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