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Werkgroep Jeugd neemt afscheid. 

Op 12 juni namen 
Corine, Hella, Hetty, 
Marjolein, Patricia, Ron 
en Simon, als Werkgroep 
Jeugd, afscheid. Hier 
hebben we uiteraard in 
de viering bij stil gestaan 
en ze namens iedereen 
bedankt met bloemen en 
een cadeaubon. Samen 
hebben ze 90 jaar 
ervaring! Ik had véél te 
weinig tijd om alles te 
verwoorden wat er in al 
deze jaren door deze 
mensen voor onze jeugd 
is gedaan, maar hierbij 
een bescheiden poging. 
Ik ben in mijn archief 
gedoken wat start in 
2006. Hetty was toen al 
16 jaar bezig, want zij 
startte in 1990 en is dus 
32 jaar actief geweest 
voor de jeugd van onze 
kerk! Hella kwam er in 
2004 bij. Elke week was 
er een 
KinderWoordDienst, 
vaak met 15-20 
kinderen. Elk jaar 
Palmpasen stokken 
versieren en een 
KinderKerstspel. In 2007 
kwam Patricia erbij en in 
2009 Corine. Nog steeds 
elke week een 
KinderWoordDienst, 

vaak met 5-10 kinderen. 
Nog steeds elk jaar 
Palmpasen stokken 
versieren en een 
KinderKerstspel. Tijdens 
de Advent en de 
Vastentijd werd er met 
thema’s gewerkt en was 
er zelfs een jaar met 
Workshops. Er werd 
geknutseld, geschilderd, 
gebakken en een 
bijbelquiz georganiseerd. 
Marjolein startte in 2016. 
De kinderen werden 
jongeren en er kwam een 
JongerenWoordDienst; 
nu niet elke week maar 
elke maand. Uiteraard 
werden de activiteiten 
aangepast. Een bezoek 
aan The Passion in 
Amersfoort. Kamp 
Amersfoort bezoeken 
rond 4 en 5 mei. 
Jaarlijkse uitjes naar 
bijvoorbeeld Amsterdam 
en daar een kerkdienst 
bijwonen. Meedoen aan 
het KIVA project – 
hoeveel zakgeld kan ik 
missen? En goede 
discussies over wie gaan 
we helpen met een 
microkrediet? Ron en 
Simon sluiten in 2019 
aan. Nog steeds elke 
maand een 

JongerenWoordDienst, 
waarbij de jongeren zelf 
een onderwerp 
inbrengen en 
voorbereiden. Een 
viering door de jongeren 
voor iedereen met als 
thema Levenslessen. 
Vanaf 2020 zijn er bijna 
geen bijeenkomsten 
meer. De Werkgroep 
Jeugd en de jongeren 
willen wel, maar Corona 
schopt alles in de war. 
Corine, Hella, Hetty, 
Marjolein, Patricia, Ron 
en Simon hebben er lang 
en goed over hebben 
nagedacht. En ook 
meermalen erover 
gesproken. Stoppen of 
doorgaan? Ze hebben 
gekozen om ermee te 
stoppen en als 
Werkgroep Jeugd namen 
ze afscheid. Monique zei 
in haar overweging dat 
de mensen van de 
Werkgroep Jeugd een 
steunpilaar waren, een 
vraagbaken. En ruimte 
aan de jeugd gaven om 
zelf het leven te 
ontdekken. Dat hebben 
ze ál die jaren inderdaad 
gedaan. Ze hebben de 
rugzakjes van héél veel 
kinderen en jongeren 
gevuld. Eenieder heeft 
op zijn of haar manier, 
vermoedend, stamelend 
en tastend zoekend, de 
verhalen van Jezus 
doorverteld, om er zó te 
zijn voor de jeugd van 
onze kerk. Dank jullie 
wel! 

Patricia en Ron konden 
er 12 juni niet bij zijn, 
maar ik zorg ervoor dat 
ook zij de bloemenbon 
en cadeaubon 
ontvangen. 

Marja Hogendoorn 

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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Op 23 juni kwamen ongeveer 
30 zusters van JMJ uit India, 
in onze kerk op 'bedevaart'. 
Zij kwamen naar onze kerk 
omdat het dit jaar 200 jaar 
geleden is dat de eerste 
zusters van hun congregatie 
in onze kerk hun geloften 
aflegden. Dat geldt trouwens 
ook voor de zusters van Onze 
Lieve Vrouw (Zuidsingel), 
maar vrij kort daarna zijn de 
congregaties hun eigen weg 
gegaan. 
 
Het programma bestond uit 
een ontvangst met koffie, 
een rondleiding in de kerk en 
een eucharistieviering. 

Het was een mooie 
bijeenkomst. 

Bea Cirkel 

Zusters op bezoek 

Op zondagmiddag 3 juli vond 
in het hele land weer de 
culturele activiteit Gluren bij 
de Buren plaats en ook wij 
deden daaraan mee als SFX. 

In onze tuin ontvingen wij de 
VocalGroup Jammin, die 
bestaat uit 10 zangers. 

Zij brachten ons mooie 
liedjes en wij genoten van 
hun prachtige stemmen, à 
capella en zonder dirigent. 
Dat is niet eenvoudig!! 

Gluren bij de Buren 
Het was een mooie middag! 
De zon deed haar best en de 
regen viel tussen de drie 
optredens in.  

We ontvingen 33, 35 en 22 
gasten, terwijl ook Dias 
Latinos in de stad optrad en 
er in Hoogland veel 
'dweilorkesten' actief waren. 

Verschillende medewerkers 
van onze 
geloofsgemeenschap waren 
aanwezig als gastvrouwen en 
–heren en boden de gasten 

een mooi, muzikaal en 
stedelijk onthaal. Zij zetten 
daarmee de SFX op andere 
wijze dan gebruikelijk ‘op de 
kaart’. 

In de collectebus zat een 
opbrengst van 76,85 euro, 
die gaat naar de landelijke 
organisatie met het oog op 
de volgende Gluren bij de 
Buren[in de winter]; namens 
allen,  

Francien Woets 

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.com. 
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. 

Vakantieroos-
ter 

Er worden vrijwilligers 
gezocht voor de 
bereikbaarheidstelefoon. Het 
gaat om het opnemen van de 
telefoon na kantooruren en in 
het weekend als de 
secretariaten binnen de OLVA 
geloofsgemeenschappen niet 
bemensd zijn. Denk aan 
uitvaarten en andere zaken 
die niet kunnen wachten. 
Contactpersoon is Anita van 
het centraal secretariaat van 
OLVA.  
centraalsecretariaatolva@ 
katholiekamersfoort.nl 

Vrijwilligers 
gezocht 

Van Harte Welkom bij de 
openbare lezing van Boek Job 
op 25 september a.s 

Wij zetten ons huis , onze 
kerk ( SFX) open om op 
zondagmiddag 25 september 
met elkaar te lezen, te 
luisteren en ons te verdiepen 
in het Boek Job.  

Lectoren van verschillende 
geloofsgemeenschappen zijn 
uitgenodigd om samen 
hardop en openbaar een 
bewerking van het bijbelboek 
‘Job’ te lezen. 

En U bent uitgenodigd om te 
komen luisteren en 
(eventueel) na te praten. 

Jan van Adrichem, die al 30 

Job 
jaar geïnspireerd wordt door 
het aangrijpende verhaal van 
Job, zal aan het begin een 
korte inleiding houden.  

Korte samenvatting van boek 
Job: 

Job, een gelovig en 
gehoorzaam en trouw mens, 
raakt werkelijk alles kwijt. 
Zijn familie, zijn bezittingen, 
zijn gezondheid, zijn aanzien. 

Dit overkomt hem omdat God 
zich door satan laat uitdagen.  

Job blijft weliswaar trouw in 
zijn levensstijl, maar klaagt 
God ook aan.  

Uiteindelijk laat God , Onze 
Ene, zich horen. 

Hoe het afloopt kunt u dus 
komen beluisteren. 

Waar? 
SFX, de kerk op ’t Zand 

Wanneer? 
25 september, inloop 14.30, 
start 15.00 

Voor Wie? 
Voor iedereen die zich 
regelmatig afvraagt waarom 
het kwaad goede  mensen 
treft? 

We zijn nu met vier lectoren, 
maar mocht u mee willen 
lezen, meldt u dan bij het 
secretariaat van de SFX : 
secretariaatsfx@gmail.com 

Of per telefoon natuurlijk:033 
4721705 
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Walter Matthys,  
nieuw lid van de pastoraatsgroep 

Lucia werd geboren in 
Eschweiler, Duitsland midden 
in de oorlogstijd. Ze groeide 
op in Nederland. Ging 
werken als kapster en later 
tot haar pensioen in de 
thuiszorg.  Samen met haar 
man Jos kreeg zij twee 
jongens, Sebastiaan en 
Jeffrey.  Later kwamen de 
schoondochters Christa en 
Annemarie en de 
kleinkinderen Doris, Bram en 
Madelief.  Haar man Jos 
stierf negen jaar geleden. Zij 
is in alle rust gestorven op 
29 juni.  

Lucia was een zelfstandige, 
wijze vrouw, zorgzaam en 
betrokken bij de kinderen en 
kleinkinderen.  Iedere 
zondag was ze in de kerk op 
t Zand, ze schonk koffie na 
de dienst.  Ze trad niet op de 
voorgrond, maar volgde alles 
wel, en had ook haar eigen 
mening er over. Met de 
kinderen, schoondochters en 
kleinkinderen praatte ze veel 
over wat hen bezig hield. Ze 
hield van mooi aardewerk, 
beeldjes, schilderijen, haar 
huis was daardoor bijzonder 
sfeervol.  

We hebben haar liefdevol 
herdacht in de St. Franciscus  
Xaverius op maandag 4 juli, 
waarna we haar op de 
Utrechtseweg naar haar 
laatste rustplaats hebben 
gebracht.   

Moge zij geborgen zijn in 
Gods liefde.   

Cor Arends  

In memoriam 
Lucia Los-
Miedema   
geb. 15-08-1944   
overl. 29-06-2022 

Hoe ben je eigenlijk bij 
de gemeenschap van 
de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk 
terechtgekomen? 
Ik ben lange tijd 
vrijwilliger geweest bij 
de klussengroep van de 
geloofsgemeenschap 
van de H. Kruiskerk.  
Phil Jacobs en Adriaan 
van Es hebben ter 
gelegenheid van de 
sluiting van die kerk 
een serie interviews 
afgenomen met 
vrijwilligers daar. Ik 
was een van de 
geïnterviewden en na 
afloop nodigde Phil me 
uit om eens verder 
door te praten.  

Ik ben in de Kruiskerk 
gestart met een 
Bijbelgroep van 
ongeveer zes personen, 
die eens in de maand 
een bepaald fragment 
uit de Bijbel besprak. Ik 
heb in de H. Kruiskerk 
ook  kinderen 
betrokken bij de 
eucharistievieringen door 
hen de eerste of tweede 
lezing te  laten verzorgen en 
voorbeden te laten 
uitspreken. 

Vertel eens iets meer over 
jezelf 
Ik woon in Hoogland, maar 
ben opgegroeid In België, 
heb daar ook geneeskunde 
gestudeerd. Na 2 jaar 
volwassenen psychiatrie heb 
ik me  gespecialiseerd in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Utrecht. Bij het UMC 
Utrecht heb ik 35 jaar als 
kinder- en jeugdpsychiater 
gewerkt. Ook was ik 
werkzaam als (parttime) 
hoogleraar bij de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van 
de Universiteit Utrecht.  Ik 
ben inmiddels met pensioen, 
maar houd me nog wel met 
onderzoek bezig en beleef 
nog veel plezier aan het 
schrijven van 
overzichtsartikelen voor 
wetenschappelijke 
tijdschriften. 

Ik ben katholiek opgevoed, 
maar heb nooit op katholieke 
scholen gezeten en dus altijd 
openbaar onderwijs genoten. 
Dat maakte me misschien 
wat “opener” qua houding 
dan diegenen die altijd in 
een katholieke bubbel 
hebben gezeten. Mijn 
moeder was niet religieus, 
maar wel liberaal 
verdraagzaam en werkte niet 
tegen. Ook mijn broer was 
niet religieus.   

Ik heb nooit last gehad van 
de hiërarchie in de kerk en 
vind het als pragmaticus niet 

erg vruchtbaar om je energie 
te steken in het alsmaar 
bevechten van de structuur 
die die hiërarchie in stand 
houdt. 

Is de SFX-gemeenschap echt 
anders dan de andere 
geloofsgemeenschappen 
binnen OLVvA? 
Ik denk dat dat veel minder 
het geval is dan veel 
“Zanders” zelf denken. Als je 
de verslagen van het 
synodaal proces leest, zie je 
dat er veel overeenkomsten 
zijn en dat die kritische 
houding m.b.t onderwerpen 
als ‘vrouw in het ambt’, 
homoseksualiteit en 
dergelijke echt niet alleen 
voorbehouden zijn aan de 
leden van de SFX-
gemeenschap. Wel is het zo 
dat er verhoudingsgewijs veel 
mensen kerken met een niet-
roomse achtergrond en dat 
geeft een andere dynamiek 
die ik zeer zeker waardeer. 

Ik merk hier ook dat er 
minder waarde lijkt te 
worden gehecht aan 
eucharistievieringen, o.a. in 
verband met het feit dat de 
verplichte teksten niet meer 
als inspirerend worden 
ervaren en de beleving bij 
sommigen dat  de priester “in
- en uitvliegt” en “zijn ding 
doet”.  Ik vind dat je hiermee 
priesters te kort doet. Die 
verplichte teksten hebben 
overigens ook een 
“binnenkant” of 
belevingskant, net zoals het 
Onze Vader dat we toch ook 
persoonlijk trachten te 
beleven. In de diensten van 
Woord en Gebed zijn er ook 
vaste teksten, maar er is 

inderdaad ruimte  voor 
meer en andere teksten 
en gebeden die “raken” 
en doen beleven. 

Wat doe je allemaal in 
de SFX op dit moment? 
Ja, je kunt wel zeggen 
dat ik me er behoorlijk 
in heb gestort: ik ben 
ook hier nu actief in 
een Bijbelgroep. Jan 
van Adrichem en ik zijn 
om de beurt 
gespreksleider en we 
lezen op dit moment 
het Markusevangelie. 
Verder heb  ik me 
aangesloten  bij de 
groep van het Leerhuis 
met Adriaan van Es, 
heb ik deelgenomen 
aan de  zoomsessies  
geleid door Cor Arends 
en ben sinds kort  lid 
van de 
pastoraatsgroep. Je 
vraagt waarom?  Uit 
fascinatie voor het 
geloof en  omdat ik het 
leuk vind me er samen 
met anderen voor in te 

zetten. Het laatste is een 
welkome afwisseling voor het 
schaven aan 
wetenschappelijke teksten  
op mijn laptopje.  

Wat heb jij de 
pastoraatsgroep te bieden ? 
Ik ben heel erg geboeid door 
het gebied van de catechese. 
Hoe kun je inhoud en 
beleving van het geloof 
samen delen? Een van de 
mogelijkheden zou kunnen 
zijn nagesprekken na de 
viering in een kleine groep: 
je hebt geluisterd, gezongen 
en (mee)gebeden, maar hebt 
niet actief kunnen delen wat 
je geraakt heeft (of niet). 
Zo’n nagesprek  hoeft niet 
lang te duren, maar kan je 
geloof en beleving 
versterken. 

Verder denk ik ook aan 
geloofsgesprekken, waarbij 
deelnemers zelf een 
onderwerp inbrengen.  

En ik vraag me af of het SCC 
nog wat meer de christelijke 
belevingswereld kan 
uitdragen, zoals die tot uiting 
komt in kunst en muziek, 
naar jongere generaties toe. 

Ik zie het ook als een 
uitdaging om de prachtige 
zinnen in het voorgestelde 
beleidsplan te kunnen 
vertalen in concrete plannen. 

Ik wens je veel succes, 
beleving en inspiratie toe, 
Walter 

Martin Lorijn  
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pastoraatsgroepsfx@gmail.com 
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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  
4 september 2022. Kopij uiterlijk 29 augustus 
2022. 

Zondag 17 juli 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba 

Cantorij 

Zondag 24 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Phil Jacobs 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 31 juli 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Huib Klamer 

Cantorij 

Zondag 7 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Monique Nusselein 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 14 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Lex van de Haterd 

Cantorij 

Zondag 21 augustus 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 28 augustus 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van den Brand 

Fred van Kan 

Cantorij 

Zondag 4 september 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Mirjam Verstraelen 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 11 september 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Monique Derks 

Cantorij 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Iedere zondag is er in het 
Elizabeth verpleeghuis een 
viering. Vrijwilligers halen 
dan de mensen van hun 
kamer, brengen die naar de 
viering, en daarna weer naar 
hun kamer.  Daarna drinken 
de vrijwilligers heel gezellig 
met elkaar koffie.. Maar…… er 
zijn een paar vrijwilligers 
vertrokken en nu komt het 

Zondagsvieringen 

Vrijwilligers gevraagd. 
zou al heel welkom zijn. 

Laten we eens in onze 
kennissen / vrienden kring 
rond kijken en iemand er op 
attenderen. Wil je graag wat 
meer informatie dan kun je 
gerust contact opnemen met 
Truus en Ton Lans. Tel:033-
4632301. Zij vertellen er 
graag over. 

maar op een paar mensen 
neer. Zij kunnen geen zondag 
overslaan, want dan kunnen 
de bewoners niet naar de 
viering. 

De nood is hoog!! Wie zou 
daar willen helpen? Of ken je 
iemand waar het iets voor is. 
Het hoeft niet persé iedere 
zondag. Een keer per maand 

Overleden 

29 juni 2022  

mw. Luzia Alida 

(Lucia) Los-Miedema 

(77 jaar)  


