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Oekraïeners te gast in SFX 

Zondagmiddag 24 april 
(orthodox Pasen) waren 
Oekraïense vluchtelingen 
in de Franciscus 
Xaveriuskerk (SFX) te 
gast. De meesten waren 
afkomstig uit de 
opvanglocaties Zonnehof 
en Plotterweg. In een 
gezamenlijke 
gebedsbijeenkomst in de 
St Joriskerk baden we 
om vrede. Na afloop 

liepen we met zijn allen 
naar de SFX op ‘t Zand. 
Gelukkig was het stralend 
weer en konden we in 
een ontspannen sfeer in 
de pastorietuin en de 
Frans- en Hildehof elkaar 
ontmoeten. Dat was 
soms lastig vanwege de 
taal, maar er waren 
tolken die hielpen; en 
ook speciale vertaal-apps 
bewezen hun nuttigheid. 

Kinderen speelden op 
het gras. Een grote 
groep SFX-vrijwilligers 
hielp mee met de 
ontvangst en met het 
schenken van thee en 
sappen. Op deze middag 
zijn eerste contacten zijn 
gelegd, en worden 
hopelijk vervolgd.  

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. 

Na PASEN…… 
Het ligt weer achter ons: 
Vastentijd, het feest van 
Palmpasen, de Stille 
Week en Pasen en nu 
kijken we uit naar de 
beleving van 
Hemelvaartsdag en 
Pinksteren.  

Maar eerst een 
terugkijken naar de stilte 
en bezinning, de mooie 
vieringen op Witte 
Donderdag, Goede 

Vrijdag en Stille 
Zaterdag. De woorden en 
rituelen, die we 
herdachten en 
meekregen, ze zijn zo 
belangrijk en kunnen ons 
‘dragen’. We beleefden 
met elkaar mooie uren, 
die weer moed en 
energie geven voor het 
dagelijks leven, het leven 
met elkaar en samen.  

 Veel dank voor alle 

inzet, waarvoor naast 
stilte en bezinning ook 
energie en actie nodig 
waren. We gaan weer 
verder,  op naar het 
geheimenis en de 
feesten van de 
hemelvaart en van de 
uitstorting van de Geest, 
die ons weer opnieuw 
kunnen bezielen. 

Francien Woets namens 
de pastoraatsgroep 
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We hadden gehoopt de 
Grotian Steinweg rond 
Pinksteren weer terug te 
hebben op ’t Zand. Die wens 
wordt echter niet vervuld. De 
vleugelbak zelf is op dit 
moment in de fabriek in 
Duitsland, waar het frame 
opnieuw wordt gespoten. 
Helaas staat de vertraagde 
levering van onderdelen een 
spoedige terugkeer in de 
weg. Ik heb onze stemmer/
reparateur gevraagd om een 
foto als hij weer eens in 
Duitsland op bezoek gaat. 
Daar moeten we nu nog even 
op wachten. 

Martin 

Waar blijft 
onze vleugel? 

Derde gesprek in kader 
van beleidsplan op 22 mei 
Op 22 mei vindt na de dienst 
het derde gesprek plaats in 
het kader van het 
beleidsplan. Het eerste 
gesprek ging over 
communicatie en het tweede 
over liturgie en diaconie. Het 
thema is dit keer beleid en 
organisatie. Naast het 
gesprek in kleine groepjes in 
de kerk willen we ook de 
mogelijkheid bieden aan de 
mensen die via de streaming 
de dienst hebben bijgewoond 
een bijdrage te leveren. We 
willen de vragen na afloop in 
beeld laten verschijnen en de 
antwoorden kunt dan u 
sturen met per email.  Na de 
drie sessies gaan we de 
resultaten op een rijtje zetten 
en conclusies hieruit trekken. 
We bespreken die met de 
initiatiefgroep om te zien 
welke acties we daaraan 
willen verbinden en komen 
daar ook bij u op terug.  

Hemelvaart-
Pinksterboekje 
Met voorgangers uit allerlei 
kerken maken we dit jaar 

Nieuws uit het Lokaal Team 
weer een boekje voor de 
dagen tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. Voor elke dag een 
kleine tekst, meditatie, lied, 
beeld of gedicht. Met het 
boekje krijg je ook een kaars 
die 9 dagen brandt. Het kost 
5 euro. Meer informatie is te 
verkrijgen bij Francien 
Woets.   

Afscheid werkgroep jeugd 
De werkgroep jeugd is 
gestopt met haar activiteiten 
voor de jongeren in de kerk. 
Veel jongeren zijn in een 
andere fase van hun leven 
gekomen. Degenen die dit 
jaren hebben begeleid willen 
we in het zonnetje zetten. Dit 
gaat op 12 juni plaatsvinden. 
De jonge mensen laten we 
overigens niet zomaar los. 
Ruth van der Vliet heeft 
aangegeven daar ideeën bij 
te hebben. Een idee dat leeft 
is onder meer om weer een 
viering door jongeren zelf te 
laten organiseren, zoals 
eerder heeft plaatsgevonden 
en als zeer geslaagd werd 
ervaren. Hierover hoort u 
later meer. 

Zanddag op 4 September 
De Zanddag vindt dit jaar 
plaats op zondag 4 
september, aansluitend aan 
de dienst. Aan het begin van 
het nieuwe seizoen willen we 
weer een goede start maken 
met elkaar. Net als de 
afgelopen jaren willen we op 
deze dag ook medewerkers in 
het zonnetje zetten. Ook is 
het onze bedoeling dat 
werkgroepen zich 
presenteren.  Verschillende 
werkgroepen zijn de laatste 
tijd uitgedund geraakt en 
kunnen nieuwe leden 
gebruiken. We hebben er 
vertrouwen in dat dit weer in 
de Hoor-en Leerzaal en bij 
goed weer aansluitend in de 
tuin kan plaatsvinden.  We 
gaan ervan uit dat dit weer 
als vanouds kan met hapjes 
en drankjes. Houdt u deze 
datum vrij.  
Tenslotte willen we in deze 
periode een evenement 
organiseren, rondom een 
Bijbelboek, dat we gaan lezen 
en daarom heen gaan we iets 
doen met muziek. We komen 
hier nog op terug. 

Sinds enige tijd stond in de 
liturgieboekjes een oproep 
om aan het einde van de 
viering te blijven zitten en 
nog even te luisteren naar 
het naspel en de viering te 
overdenken. 

Naast kerkgangers die 
daarvan genoten, waren er 
ook bezoekers die hier 
moeite mee hadden. 
Argumenten die werden 
genoemd: “mooie muziek, 
mooi gespeeld, maar aan het 
eind van de viering is er een 
ander soort dynamiek”, 
“vieringen zijn vaak aan de 
lange kant en worden zo nog 
langer”. 

Voorgangers en 
ondergetekende (namens de 
musici) hebben daarom 
besloten de oproep uit de 
boekjes te (laten) 
verwijderen. Om degenen die 
toch willen blijven zitten in 
de gelegenheid te stellen het 
naspel in volledigheid te 
beluisteren, vragen we 
degenen die gaan koffie 
drinken, dat in alle rust te 
doen. 

Martin Lorijn 

Naspel  
vieringen 

Begin april 2022  is het 
verslag van de gesprekken 
die gehouden zijn in het 
kader van het Synodaal 
Proces ingeleverd bij het 
Bisdom. Het verslag is een 
samenvatting van de 
ongeveer 20 
groepsgesprekken die 
gehouden zijn, door alle 
lagen en gemeenschappen 
van onze parochie. 
Op de website van katholiek 
Amersfoort vind je het hele 
verslag. Dat is de moeite 

Meer nieuws uit het Lokaal Team 

waard om te lezen. Hieronder 
staat wat we hopen voor de 
toekomst. 
https://
katholiekamersfoort.nl/2022/
04/04/verslag-1e-fase-
synodaal-proces/ 

Wat we hopen voor de 
toekomst 
Voor de parochie hopen we 
dat onze gemeenschappen 
uitnodigender worden, ook 
online. En dat wij daarbij 
positieve energie ontvangen 
vanuit het bisdom. Minder 

dogmatisch, zodat het 
onderlinge begrip en 
solidariteit tussen gelovige en 
‘de kerk’ sterker kan worden. 
Een luisterende kerk, waarin 
leiding én parochianen 
luisteren naar elkaar, vanuit 
het idee dat ieder mens de 
moeite waard is. Dit kan 
leiden tot meer openheid, 
inspiratie en verbondenheid 
met ouderen, jongeren, 
gelovigen en zoekenden. 
We hopen dat het belang van 
oecumene erkend wordt: dat 
we spreken met kerken en 
organisaties (zoals Leger des 
Heils) over die zaken die 
ertoe doen en met elkaar, 
nieuwsgierig naar het verhaal 
van de ander. Zo worden we 
een kerk die aanwezig is, in 
woord en daad (diaconie), en 
die aansluit bij de actualiteit. 
Een kerk die de taal van 
zoekenden en jongeren 
spreekt en die samen met 
hen het plezier in het geloof 
deelt. 

Monique Derks 
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Interessante vacature in 
de Programmaraad van 
het SCC 

Het Spiritueel Cultureel 
Centrum, afgekort SCC dat 
inmiddels al 6 jaar draait en 
jaarlijks zo’n 20 tal 
activiteiten organiseert in de 
vorm van bijeenkomsten op 
het gebied van lezingen, 
muziek, workshops, 
projecten etc. heeft 
momenteel een vacature in 
de Programmaraad. De taak 
van de uit 6 personen 
bestaande raad richt zich op 
het bedenken, organiseren 
en uitvoeren van de 
activiteiten. Waarbij de 
afzonderlijke leden in de 
regel een eigen activiteit van 
het begin tot het eind onder 
de hoede nemen. De 
Programmaraad vergadert 
maandelijks met tussendoor 
soms ad hoc overleg tussen 
enige leden. Van belang is 
het zicht op inspirerende 
historische- en actuele 
spiritualiteit/cultuur in de 

vorm van thema’s, personen 
of gebeurtenissen. Voor de 
invulling van de vacature 
gaat de voorkeur uit naar een 
vrouw. Het SCC heeft een 
eigen website met 
aanvullende informatie. 
Formeel is het SCC onderdeel 
van OLVA en heeft zijn 
thuisbasis op ’t Zand. Voor 
nadere informatie zijn Huib 
Klamer en Cor Scholten 
graag beschikbaar. Svp 
reageren via een email aan: 
c.p.scholten@planet.nl of 
hkklamer@casema.nl. 

Leuke vacature in SCC-
secretariaatsteam 
Voorts zoeken wij iemand 
voor het secretariaatsteam 
van het SCC, dat bestaat uit 
drie personen. Vanwege het 
vertrek van één medewerker 
(Monique Derks die andere 
taken op zich neemt binnen 
de SFX) zoeken we een 
iemand voor de volgende PR-
taken: verzending van de 
mailingen voor activiteiten, 
kopiëren van flyers, folders 

en posters, maken van een 
planningsschema, waarin 
staat wie wanneer moet 
worden geïnformeerd (denk 
aan: de pool van 
belangstellenden, Mirakel/ 
Zandloper, Zindex033, 
nieuwsbrieven, sociale 
media, website OLVA).Je 
werkt nauw samen met de 
twee andere medewerkers 
van het team (met Ien 
Hoekstra die binnengekomen 
emails en aanmeldingen 
behandelt; met Marjan van 
der Logt die de flyers en 
posters ontwerpt en 
informatie plaatst op SCC-
website en facebookpagina; 
en met Phil Jacobs, die 
binnen het SCC 
verantwoordelijk is voor de 
PR). Het vraagt een paar uur 
per week van je. Enige 
ervaring met het werken op 
de PC is wenselijk. Nadere 
informatie wordt met plezier 
verstrekt door Phil Jacobs en 
Cor Scholten. Svp reageren 
via een email aan: 
c.p.scholten@planet.nl. 

SCC Vacatures 2022 

'ALLEMAAL ZINGEN 
DEZELFDE TAAL'  

Voor de viering op eerste 
Pinksterdag wordt, in 
navolging van een goede 
gewoonte van de Heilig 
Kruiskerk, een projectkoor 
opgetuigd.  

Wie kan er meedoen? Niet 
alleen koorzangers maar 
iedereen die het leuk vindt 
om op eerste Pinksterdag te 
zingen in dit Pinksterkoor. 
We zorgen voor een niet te 
ingewikkeld programma.  

In verband met de 
beschikbare ruimte kunnen 
er circa 35 mensen 
meedoen. 

Het koor zal begeleid worden 
door Luud van Loenhout 
(piano) en Herma van der 
Heijden (fluit) en staat onder 
leiding van Marian Overmaat. 

Concreet: 

Viering: zondag 5 juni 9.00 
uur Martinuskerk 

Repetitie: zaterdagochtend 4 
juni 9.30 - 12.00 
uur Martinuskerk. 

Wie daarnaast een extra 
repetitiemoment wil / leuk 
vindt is welkom om 
op dinsdagavond 31 mei 
20.00 uur aan te sluiten bij 
de koorrepetitie van 2Gether. 
Ook in de Martinuskerk. 

Aanmelding:  uiterlijk 22 mei 
bij marian.overmaat@gmail.c
om  

Met hartelijke groet, 

Marian Overmaat  

Pinkster-
projectkoor 

In deze mei-maand vol 
herdenkingen, maar ook vol 
van wat zich in Oekraïne 

afspeelt, zijn de foto’s van 
Coritha Wijnen over het 
thema ‘Vrijheid’ 
confronterend. Ze geven een 
beeld van de huidige manier 
van omgaan met symbolen 
van de Tweede Wereldoorlog, 
maar laten ook zien hoe we 
met de vrijheid omgaan door 
herdenken, re-enactment en 
commercie. Coritha spreekt 
van ‘misplaatste nostalgie die 
plotseling doorkruist is door 
een afschuwelijke actualiteit. 
Waren we vergeten hoe het 

echt is, een meedogenloze 
oorlog?’ De Xaveriuskerk 
wordt op werkdagen en 
zondagen gebruikt voor 
bijeenkomsten, concerten en 
kerkdiensten. De expositie 
vormt daarbij een pakkend 
decor. Elke zaterdag van 11-
15 uur is deze expositie van 
033fotostad voor publiek 
toegankelijk vanaf 4 mei tot 
en met 5 juni Het Zand 29, 
3811 GB Amersfoort  

Coritha Wijnen exposeert in de  
Sint Franciscus Xaveriuskerk  

Demokratie onder druk fotografie Coritha Wijnen  



't Zand 31 

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  
5 juni 2022. Kopij uiterlijk 29 mei 2022. 

Zondag 15 mei 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Gé Nijland 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 22 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Moniek Nusselein 

Cantorij 

 

Zaterdag 28 mei 

7.30 uur start bij de Oud 

Katholieke Kerk 

Jaarlijkse Vrouwevaert 

Gebedsviering 

Pastor Joachim Skiba en 

Frank Sieraal 

Zondag 29 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 5 juni 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Cantorij 

Zondag 12 juni 

Feest van de Heilige Drie-

eenheid 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Lex van de Haterd 

Koorgroep ‘t Zand 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Maatjes voor de markt 
Onze bewoners gaan op 
vrijdag tussen 11.00 – 12.30 
uur graag naar de markt. We 
zoeken maatjes die meegaan 
ter gezelschap, voor een 
praatje, voor het duwen van 
een rolstoel of voor het 
vasthouden van de bloemen 
of kleine boodschappen. Deze 
activiteit vindt plaats met een 
groep en er gaat altijd 
begeleiding vanuit het 
Seminarie mee. 
Specifieke gewenste 
waliteiten 
- 2 uurtjes beschikbaar op 
   vrijdagen 

Lunch maatjes 
Regelmatig organiseren wij 
activiteiten voor onze 
bewoners zoals; het Thee 
Matinee, Seminarie Klassiek 
en andere culturele 
optredens. Ook organiseren 
we activiteiten buitens huis. 
Sommige bewoners vinden 
het leuk om buiten de deur te 
lunchen. Daarom zoeken wij 
maatjes die meegaan ter 
gezelschap, voor een praatje 
en voor het duwen van de 
rolstoel. Deze activiteit vindt 
plaats met een groep en er 
gaat altijd begeleiding vanuit 
het Seminarie mee. 
Specifieke gewenste 
kwaliteiten 

Zondagsvieringen 

Maatjes gezocht 
een stadswandeling, een 
museumbezoek, naar een 
voorstelling of een  mooie 
boottocht. Om bewoners 
hiermee een plezier te doen, 
zijn wij op zoek naar maatjes 
die meegaan ter gezelschap, 
voor het duwen van een 
rolstoel of voor het aangeven 
van koffie/thee. Deze 
activiteiten vinden plaats met 
een groep en er gaat altijd 
begeleiding vanuit het 
Seminarie mee. 
Specifieke gewenste 
kwaliteiten 
- Beschikbaar voor een  
   activiteit van 3 á 4 uur 

Gevraagde kwaliteiten voor 
alle maatjes: 
- Affiniteit met ouderen 
- flexibel 
- Initiatief kunnen nemen 
- Goed kunnen samenwerken 
- Een rolstoel kunnen duwen 
- Goede beheersing van de 
   Nederlandse taal 

Heeft u belangstelling? Toon 
uw interesse door contact op 
te nemen met Esther van 
Team Leefplezier via: 
teamleefplezier@hetseminari
e.nl.  

Zorgresidence Het Seminarie, 
Muurhuizen 102, 3811 EL 
Amersfoort 

- 2 uurtjes beschikbaar rond 
   lunchtijd 

Maatjes voor de tuin 
Regelmatig organiseren wij 
activiteiten voor onze 
bewoners zoals;  Seminarie 
Klassiek, Thee Matinee en 
andere prachtige optredens. 
Ook organiseren we 
activiteiten buitens huis. 
Daarnaast genieten bewoners 
graag van onze mooie 
binnentuinen. Binnenkort ook 
met Jeu de Boules. Voor deze 
tuinen zijn we op zoek naar 
mensen die licht tuinwerk 
willen verrichten. Denk aan 
het wegvegen van bladeren, 
planten watergeven en zo nu 
en dan het afnemen van het 
tuinmeubilair. Wie weet wint 
u daarna ook nog een potje 
Jeu de Boules. 
Specifieke gewenste 
kwaliteiten 
- Leuk om in de tuin bezig te 
   zijn 
- Een paar uurtjes  
   beschikbaarheid per week 

Middag Maatjes 
Regelmatig organiseren wij 
activiteiten voor onze 
bewoners zoals; het Thee 
Matinee, Seminarie klassiek 
en andere prachtige culturele 
optredens. We organiseren 
ook activiteiten buitens huis; 


