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Pastoraatsgroep weer compleet 

Sinds zondag 18 juni is 
de pastoraatsgroep weer 
op volle sterkte. Tijdens 
de viering zijn de twee 
nieuwe leden van de 

pastoraatsgroep, Moniek 
Nusselein en Walter 
Matthys door Monique 
Derks bevestigd. Moniek 

gaat zich binnen de 
pastoraatsgroep vooral 
bezighouden met 
gemeenschapsopbouw 
en Walter gaat zich 
vooral richten op 
catechese. 

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. 

Zomerrooster pastorie 2022 

In de zomervakantie – 
van 10 juli tot en met 19 
augustus -  is de 
pastorie geopend op 
maandag en vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur. 

Wanneer u een vraag 
heeft, kunt u uiteraard 

een mailtje sturen naar: 
secretariaatsfx@gmail.co
m. Houdt u er wel 
rekening mee dat 
beantwoording iets 
langer kan duren dan u 
van ons gewend bent. 

Voor dringende pastorale 
zorg kunt u telefonisch 
contact opnemen met 06
-57 54 12 22.  

Vanaf 22 augustus zijn 
we weer op volle sterkte 
aanwezig en  bent u - 
zoals gewoonlijk – weer 
elke werkdag (m.u.v. 
woensdagen) van 9.00 
tot 12.00 uur van harte 
welkom op ’t Zand 31 
via tel. (033) 472 17 05. 
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Op dinsdagmiddag 24 mei 
kwamen Dac- en 
bezoekgroep voor de derde 
maal dit seizoen bij elkaar. 
Het is prettig elkaar geregeld 
te ontmoeten tezamen met 
Phil J. en Francien W. We 
luisteren naar elkaar, 
wisselen ervaringen uit en 
houden zo elkaar op de 
hoogte.  

De Paasaktiviteit – een 
Paasgroet  met een boeiend 
plantje en een bezoekje- is 

Uit de Pastoraatsgroep… 
weer naar tevredenheid 
verlopen en -zoals 
gebruikelijk- in onderlinge 
samenwerking èn we 
mochten via deze activiteit 
een nieuw lid aan onze 
bezoekgroep toevoegen. We 
heten Marga O. van harte 
welkom! 

Opnieuw kwam deze middag 
de naam DACgroep ter 
sprake, omdat in de 
binnenstad nog een DAC 
bekend is. Unaniem besloten 

we onze naam te veranderen 
in ‘Werkgroep Bezoek en 
Activiteit’. Onder die naam 
zetten we onze bezoeken en 
activiteiten voort. We hopen 
in de maand september weer 
een Mariaviering te 
organiseren. Niet, omdat 
september de Mariamaand is, 
maar in de Mariamaand mei 
zijn er al volop 
Mariavieringen onder het dak 
van OLVA.  

Tot ziens!! 

Vanaf begin oktober 2019 is 
de Oecumenische Cantorij 
Oorsprong in de SFX mee 
gaan repeteren met de 
Cantorij. Ook gingen ze 
meezingen in de vieringen in 
de SFX. 

Oorsprong raakte haar 
dirigent kwijt en na de goede 
ervaringen met samen zingen 
op een korendag èn onder de 
oude dirigent, nl Frank 
Kooiman, wilden we kijken of 
het samengaan met de 
Cantorij een mogelijkheid zou 
zijn. 

Het repertoire, met veel 
Oosterhuisliederen was voor 
Oorsprong best wel bekend, 
alhoewel er ook veel uit de 
GVL, Taizé en Engelstalige 
liederen werden gezongen. 

De samenwerking beviel goed 
en we waren net op weg naar 

Fusie Cantorij SFX en Oecumenische  
Cantorij Oorsprong nu echt een feit  

een oprichtingsvergadering 
van het nieuwe gefuseerde 
koor, toen Corona een spaak 
in het wiel stak. Ruim 
anderhalf jaar hebben we 
niet gezongen, enkelen 
deden mee met het 
projectkoor tijdens de 
Coronatijd. 

Maar nu zijn we sinds 
september weer aan het 
repeteren en zingen we sinds 
januari weer in de vieringen 
met het gehele koor. 

Maandag 16 mei zijn we weer 
met elkaar in gesprek gegaan 
om nog eens met elkaar te 
van gedachten te wisselen 
hoe we verder gaan. Daar is 
ook een nieuwe naam voor 
het koor bedacht, om aan te 
geven dat we een fusiekoor 
zijn. De nieuwe naam van het 
koor:  

Cantorij Oorsprong. 

Behalve elke 14 dagen zingen 
in de SFX zingen we ook wel 
in andere vieringen in de 
parochie OLVA, m.n. in 
Hooglanderveen. In het koor 
zitten mensen van allerlei 
kerkelijke gezindten, van RK, 
tot PKN tot Oudkatholiek, erg 
oecumenisch georiënteerd 
dus, wat past bij de kleur van 
de SFX.  

En o ja, we zijn erg op zoek 
naar versterking van onze 
tenoren en bassen. Ken je 
iemand die best wel eens met 
ons zou mee willen 
repeteren: de repetities zijn 
op maandag van 20.00 tot 
22.00 uur in de SFX. Kom 
gezellig eens met ons mee 
doen! 

Tot ziens in de vieringen! 

Karin Wijfjes-Dronkers 

Wanneer: 
1e zaterdag van de maand 
9.30-11.00uur 
Waar: 
pastorie Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Begeleiding:  
Sonja van den Brand en  
Huib Klamer 

In het mediteren proberen 
we ruimte te maken voor 
onszelf en voor God (= 
vacare). We beginnen met te 
ontspannen om de innerlijke 

Mediteren, in de christelijke traditie 
maandelijkse bijeenkomst 1e zaterdag van de maand 9.30-11.00  

drukte in ons los te laten . Na 
een stiltemeditatie  lezen we 
een tekst uit de mystiek of de 
bijbel. Dat doen we volgens 
de benedictijnse methode 
van de lectio divina (al 14 
eeuwen beproefd).  Na 
aandachtige lezing (lectio) , 
overwegen we waar en hoe 
de tekst ons raakt 
(meditatie), welke verlangen 
het oproept (gebed); en 
zoeken de beschouwing 
(contemplatie).   
Ervaring is geen vereiste, 
ieder blijft een beginner. Kom 
eens proberen of deze weg  
bij je past.  

Aanmelding: 
Sonja van den Brand, 
koola003@hotmail.com 
Bijdrage: € 3 per keer 

De bovenstaande afbeelding 
staat op de gevel boven de 
voormalige ingang van de 
Adelbertabdij in Egmond-
Binnen. De spreuk Deo 
Vacare betekent: ruimte 
maken voor God. Van het 
woord ‘vacare’ is het woord 
vakantie afgeleid.  



Pagina 3 

5 juni 2022 

Bedevaart naar Brielle op 
zaterdag 9 juli 2022 vanuit 
onze parochies. 

Dit jaar is het 450 jaar 
geleden dat de HH. 
Martelaren van Gorcum zijn 
vermoord omwille van hun 
katholieke geloof, in het 
bijzonder vanwege de 
Eucharistie en hun trouw aan 
de paus. 

Eén van de martelaren is 
afkomstig uit Amersfoort: de 
Heilige Theodorus (Dirk) van 
der Eem. In de St. 
Franciscus Xaverius kerk 
staat een beeld van hem. Dit 
is een bijzondere aanleiding 
voor de parochianen van 
Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort om mee te gaan. 
Ook voor de parochianen van 
HH. Martha en Maria is deze 
martelaar misschien niet 
onbekend.  

Daarom willen we graag een 
bedevaart organiseren voor 
beide parochies. Bij 
voldoende aanmelding zullen 
we een busreis organiseren: 

een bedevaart vanuit 
Amersfoort en omstreken 
naar Brielle is dan een dag 
die verdieping geeft in geloof 
en verbinding tussen (mede)
pelgrims.  

Een video over het Heiligdom 
van de Martelaren van 
Gorcum in Brielle kunt u 
vinden op https://
youtu.be/8HoWuVyLA1A 

U kunt zich aanmelden bij 
diaken Jan Nieuwenhuis via 
de mail: 
diakennieuwenhuis@gmail.co
m 

U kunt hem eventueel ook 
telefonisch benaderen voor 
een toelichting, zijn 
telefoonnummer: 

035-5420208. 

Na de mis kunt u ook altijd 
mij aanspreken over uw 
(eventuele) deelname aan de 
bedevaart. 

Hartelijke groet, 
Pastoor Skiba 

Bedevaart De HH. Martelaren van Gorcum 

Een dansend leven, zo 
noemden we het leven van 
Betty. Geboren in het gezin 
Smeeing met zes meisjes en 
een jongen was het daar een 
geweldig levendig gebeuren. 
Dansen, zingen, piano 
spelen, op vakantie gaan op 
de brommer door Nederland, 
in Zeeland gewerkt bij zus 
Frida, ongebonden en vrij. 
Ze zag Theo hier in de kerk, 
een mooie man, en samen 
kregen ze Karel. Betty bleef 
werken bij Wala, V en D, 
Roos op de Langestraat. 
Altijd in voor een grap of iets 
ongewoons – in kleding, 
dansen, gezelligheid. Tot op 
het laatst bleef zij de spil van 
het viertal van Karel, Bea en 
Bep – de moeder van 
schoondochter Bea. We 
hebben alle reden om heel 
dankbaar te zijn voor haar 
leven en wat zij gegeven 
heeft aan vreugde. Daarom 
doet het ook pijn haar los te 
moeten laten. 

Betty herinnert ons aan waar 
het wezenlijk om gaat. Laten 
we haar in liefde blijven 
herinneren nu we haar 
loslaten en haar 
toevertrouwen aan de aarde, 
aan de God van haar jeugd, 
aan de liefde die blijft. 

We namen afscheid van haar 
vanuit de Xaverius op 
dinsdag 8 maart en de 
begrafenis was op de 
Utrechtseweg. 

Cor Arends 

(met excuses voor de late 
plaatsing) 

Betty  
Ramselaar – 
Smeeing 
geboren 31-7-1930, 
overleden 2-3-2022 

Wanneer: 
vrijdagmiddag 24 juni 14.00-
16.30 uur 

Waar: 
Tuinzaal pastorie Franciscus 
Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Schilderen met elkaar. Fijn 
aan de gang met water, 
papier en verf. De materialen 
hun werk laten doen. Je 
laten verrassen. Je werk mee 
naar huis nemen om er nog 
eens bij stil te staan. Is dat 
iets voor u/jou? Op 
vrijdagmiddag 24 juni ben je 
welkom van 14.00 – 16.30 
uur in de pastorie waar alles 
klaarstaat voor een fijne 
creatieve middag. Aan de 
hand van inspirerende 
opstarters kom je aan het 
schilderen rond het thema 
‘Bloei’, in een meditatieve 
sfeer. Natuurlijk is er een 
gezellige pauze. Of je nu 
vaker schildert of het 
gewoon eens wilt proberen, 
je bent van harte welkom. 
Alle materialen worden door 
mij meegebracht.  

Begeleiding: Marjet de Jong, 
theologe, parochiaan in 
Amersfoort en vrijwilliger 
o.a. als redactielid van 

Mirakel (Keitje, rubriek Thuis, 
interviews). Werkt mee aan 
Mariadag, lichtjestocht en 
straatpastoraat. Ontwikkelde 
als uitgever bij KBS en 
Adveniat o.m. materialen 
voor spiritualiteit, kind & 
geloof, Geloventhuis.nl en 
Kinderwoorddienst.nl. Schrijft 
en illustreert als freelancer, 
vindt het heerlijk om met 
anderen creatief bezig te zijn!  
 

Bij voldoende belangstelling 
ook op 8 juli en 12 augustus. 

Plaats:  

Aantal deelnemers: maximaal 
12  
Kosten: € 7 per keer 
(inclusief materialen) 

Informatie en aanmelding:  
bij Marjet de Jong , 
marjet@taalentekenen.nl  
 

Meditatief  schilderen, thema Bloei  
met Marjet de Jong,  



'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  
10 juli 2022. Kopij uiterlijk 3 juli 2022. 

Zondag 12 juni 

Feest van de Heilige Drie-

eenheid 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Lex van de Haterd 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 19 juni 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Mirjam Verstraelen 

Cantorij 

Zondag 26 juni 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Fred van Kan 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 3 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Sonja van den Brand 

Cantorij 

Zondag 10 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 17 juli 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba 

Cantorij 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

De aanstelling is voor 10 uur/
week, verdeeld over 3 dagen. 

Amersfoort telt binnen de 
gemeentegrenzen 3 rooms-
katholieke begraafplaatsen, 
ieder met een eigen 
geschiedenis en uitstraling: 
aan de Utrechtseweg en bij 
de kerken van Hoogland en 
Hooglanderveen. 

De functie 

De medewerker die we 
zoeken richt zich 
voornamelijk op de financiële 
administratie en -indien 
nodig- het waarnemen van 
de collega die de 
begraafplaatsadministratie 

Zondagsvieringen 

Gezocht: 
Medewerker (v/m) op het secretariaat  
R.K. Begraafplaatsen Amersfoort 

Solliciteren 

Een uitgebreidere 
beschrijving van de functie 
vind je op de website: 
http://www.rk-begraafplaats-
amersfoort.nl 

Voor aanvullende informatie 
kun je contact opnemen met: 
Hans van Westerlaak, 
bestuurslid, telefoon: 06-
53338314.  

Je reactie kun je sturen naar: 
Anton Bijlholt, secretaris, 
email:  
antonbijlholt@kpnmail.nl 
De sluitingsdatum voor 
reacties is 3 juli 2022. 

verzorgt. 
Bovendien behoren tot de 
werkzaamheden diverse 
algemene secretariële zaken, 
zoals het eerste 
aanspreekpunt zijn, het 
ontvangen van bezoekers en 
het behandelen van 
telefonische vragen.  
De werkzaamheden worden 
in hoofdzaak verricht op het 
kantoor bij de begraafplaats 
aan de Utrechtseweg 30. 

Functie-eisen 

MBO werk- en denkniveau 
Administratieve achtergrond 
Klantgericht,  
communicatief vaardig 


