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Parochiedag 2 oktober 2022 
Gelukkig kan er na twee 
jaar weer een 
Parochiedag 
georganiseerd worden. 
De Parochiedag zal zijn 
op zondag 2 oktober 
aanstaande in de St. 
Martinuskerk en start 

met een 
eucharistieviering om 
13.00 uur. Er is die 
zondag geen viering op 't 
Zand. In dezelfde 
eucharistieviering zal ook 
afscheid worden 
genomen van pastoraal 

werker Edith Vos. Zij 
gaat met prepensioen. 
Graag tot ziens op de 
Parochiedag. We hopen 
op mooi najaarsweer. 

Namens Lokaal Team 
SFX, Monique Derks 

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. 

‘Ik ben een veertje gedragen op de adem 
van God’ 

Wanneer: 
zaterdagmiddag 17 
september 13.00 tot 
16.30 

Waar: 
Tuinzaal pastorie 
Franciscus Xaveriuskerk, 
‘t Zand 31 

Aantal deelnemers: 
maximaal 20 

Kosten: € 7 

De bovenstaande 
uitspraak van de 
mystica/zieneres/
profetes/abdis/
componist Hildegard von 
Bingen uit de 12e 
eeuw nemen we als 
leidraad mee in deze 
middag. Zij leefde als 
kloosterlinge, werd 
beroemd om haar kennis 
van kruiden en planten, 
haar muzikale 

composities en visioenen. 
Haar gezangen zijn 
visioenen in muziek, in 
poëtische taal. ‘Bazuin 
van het levende licht’ 
wordt zij genoemd. 

Als een ‘veertje in de 
wind’ plaatst ze zichzelf 
midden in de kosmos, 
verbonden met alles en 
iedereen. En haar lied ‘Jij 
edel groen’ is een loflied 
op de alom aanwezige 

groeikracht. 

Hildegard is vernoemd in 
de naam Frans- en Hilde 
Hof! Als bron van 
ongelooflijke uitgebreide 
kennis over de natuur 
inspireert zij ons nog 
steeds. Omdat 17 
september haar sterfdag 
is geven we juist op deze 
dag de workshop. 

We proeven een vleugje 
uit het leven en werk 
van deze veelzijdige 
vrouw. In dans en 
beweging, muziek en 
haar visioenen. Aan het 
einde van de middag 
lopen we het labyrint in 
de Hof. 

Begeleiding: 
Agnes Janmaat en 
Anneke Klunder, beiden 
docent sacred dance en 
psychosynthese 
therapeut 

Informatie en 
aanmelding: 
secretariaatscc@ 
gmail.com 
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Op 6 augustus 1945 werd 
Hiroshima en op 9 augustus 
werd Nagasaki met de bodem 

77 jaar na Hiroshima en Nagasaki 
gelijkgemaakt door de eerste 
atoombommen.  De prille 
Vrouwen voor Vrede-
beweging protesteerde in 
1979 tegen kernwapens 
bij  het Vredespaleis in de 
Haag. De jaren daarvoor 
hadden vrouwen in 
Zwitserland al bij VN-
gebouwen geprotesteerd. 
Vanuit het World Religions 
Initiative werd dit jaar op 6 
augustus internationaal aan 
vrede gedacht en voor vrede 
gebeden. De vrijwilligers van 
de Frans- en Hildehof 
spraken af om die dag in 
eigen omgeving om 12 uur 

aan Vrede te denken. Die dag 
was de tuin open en was er 
een kleurige vlag met het 
woord “Vrede”. We hebben 
met enkele bezoekers om 12 
uur een korte Stiltemeditatie 
voor Vrede gehouden. 
Daarbij sprak ik in mezelf de 
wens uit dat de baby die een 
van de aanwezige vouwen 
verwacht, in vrede mag 
opgroeien. 

Lineke Schakenbos 

PS Dit jaar is de Vredesweek 
van 17 t/m 25 september 

Het gebeurt onder onze ogen,  
over mensenhandel en uitbuiting 

De Pastoraatsgroep van de 
SFX nodigt je graag uit voor 
een openbare lezing van (een 
gecomprimeerde versie) van 
het bijbelboek Job. 
Het aangrijpende verhaal 
over Job gaat over een goed 
mens die alles kwijtraakt.           
God laat zich door Satan 
uitdagen en Job wordt de 
dupe.  

Hoe loopt dit af? En wat leert 
ons het verhaal? 

Programma: 
zondagmiddag 25 september 
15.00u 
Franciscus Xaveriuskerk, 't 
Zand 29/31 

De kerk is open vanaf 14.45. 
Voor koffie en thee wordt 
gezorgd.  
Aanvang: 15.00  
Eindtijd : 16.30 

Onschuldig lijden,  
het aangrijpende verhaal van Job, 
inleiding, lezing en gesprek.  

‘Job’, gezien in de synagoge 
van Wroclaw 

Na een korte inleiding door 
Jan van Adrichem wordt het 

verhaal van Job voorgelezen 
door 7 lectoren uit twee 
verschillende 
geloofsgemeenschappen. 

De teksten worden 
afgewisseld met muziek, met 
medewerking van Marin 
Lorijn, piano. 

Na afloop afloop is er ruimte 
om aan de hand van drie 
vragen met elkaar in gesprek 
te gaan. 

Een bescheiden donatie 
wordt op prijs gesteld, maar 
mag geen belemmering zijn. 

Van harte Welkom! 

U kunt zich aanmelden bij; 
secretariaatSFX@gmail.com 

Informatie: Moniek 
Nusselein;  
nusselein.m@gmail.com 

Fototentoonstelling van 
033Fotostad, van 8 
september – 2 oktober. 
In het randprogramma 
verzorgt het SCC samen met 

Movies that Matter en 
Amnesty International 
Amersfoort 
twee filmavonden in Theater 
De Lieve Vrouw 

(op maandag 5 en 19 
september, 20.00 tot 22.00u: 
‘Ghost fleet’ resp. ‘Paradise 
Suite’; 
met nagesprek). 

Het raamwerk van de vleugel 
staat in de primer (juli)  

Vleugel SFX 
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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  
2 oktober 2022. Kopij uiterlijk 25 september 
2022. 

Zondag 11 september 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Monique Derks 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 18 september 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Sonja van den Brand 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 25 september 

11.00 uur 

Eucharistieviering 

Mauricio Meneses 

Dameskoor Henricus 

Zondag 2 oktober 

13.00 uur 

Eucharistieviering  

Parochiedag  

St. Martinus Hoogland 

Geen viering in de SFX! 

Zondag 9 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Ruth van der Vliet 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 16 oktober 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Op donderdag 11 augustus is 
op 81 jarige leeftijd Corrie 
Boers- van Oven overleden. 
Ze heeft jarenlang in de 
Bloemendalse straat 
gewoond samen met haar 
man Harry en hun drie 
kinderen. 

Corrie was een creatieve, 
vrolijke en gezellige moeder 
voor haar kinderen en later 
ook voor haar kleinkinderen. 
Ze had graag de opleiding 
voor kleuterleidster willen 
volgen. Ze is echter niet aan 
die opleiding begonnen. Dat 
heeft ze erg jammer 
gevonden. Ze heeft 
gedurende haar leven jonge 
kinderen gestimuleerd hun 
creativiteit  te ontplooien op 

Zondagsvieringen 

Nagedachtenis aan Corrie Boers – van 
Oven 

behoevend. Haar empathie 
voor mensen en haar 
optimisme heeft ze weten te 
behouden. Ze heeft er haar 
leven lang vertrouwen in 
gehad dat ze zelf ook bleef  
groeien. 

Corrie heeft zelf de lezing 
gekozen voor haar 
afscheidsdienst: uit de eerste 
Korinthe-brief hoofdstuk 13 - 
Loflied op de liefde. Corrie 
geloofde, ze had hoop. Maar 
de liefde was voor haar het 
belangrijkst. Ze wilde met 
mensen en vooral met 
kinderen omgaan. 

Moge ze rusten in vrede. 

Phil Jacobs 

het gebied van muziek, 
handwerken, koken. Ze vond 
het leuk om de fantasie bij 
kinderen op te roepen. 

Bij de opvoeding droeg ze er 
zorg voor dat de kinderen 
een opleiding konden gaan 
volgen die de elk kind graag 
wilde. Uitgangspunt voor 
haar was dat de opleiding die 
je koos, moest aansluiten bij 
je talenten. Haar redenering 
was: aansluiten bij je 
capaciteiten is een 
belangrijke motivatie voor de 
opleiding die je kiest. Dan 
kun je je ontwikkelen en 
groeien in het leven. 

De laatste jaren woonde 
Corrie in een huis met zorg. 
Ze was vaak ziek en hulp 

Overleden 

5 juli 

Gijsbertus (Bert)

Johannes Maria 

Dijkman, 75 jaar 

8 juli 

Jos Boersema, 83 jaar 

11 augustus 

Cornelia (Corrie) Boers-

van Oven, 81 jaar  

22 augustus 

Petrus (Piet) Hendrikus 

Theodorus van Manen,  

88 jaar 

26 augustus 

Maria (Riet) van Dijen-

van den  Bedem, 89 

jaar 

Voor volwassenen die zich 
serieus willen oriënteren op 
opname in de RK Kerk door 
doop of vormsel, is er RK 
voor Beginners. 12 
bijeenkomsten op de 
woensdagavond om (wat 
meer) thuis te raken in geloof 
en kerk. Ook heel geschikt 
voor wie het eigen geloof 

Katholiek worden? Er start weer een groep!  
weer eens wat wil 
bijspijkeren en verdiepen, of 
voor mensen die serieus 
geïnteresseerd zijn. De 
bijeenkomsten starten op 19 
oktober om 20:00u in De 
Parochie in Hoogland. 

Informatie of aanmelden kan 
bij Ivonne Stronks, 
ivonnestronks@gmail.com 

Kroonbede  
Kroonbede maandag 19 
september 
19.30 tot ca 20.15u, met 
koffie na afloop 
Aan de vooravond van 
Prinsjesdag 2022 bidden we 
voor politici en bestuurders. 

Hoogland) 
Plaats: Heilig Kruiskerk, 
Liendertseweg 46 
Organisatie: Raad van 
Kerken Amersfoort 

Huib Klamer  

Gezien de vele problemen is 
daar alle reden voor. 
Leden van kerken en 
politieke partijen in 
Amersfoort zijn uitgenodigd. 
Voorganger: Martin Snaterse 
(predikant De Inham, 


