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Een nieuw orgaan binnen de 
geloofsgemeenschap SFX 
Afgelopen zomer 2022 is 
de Adviesgroep officieel 
ingesteld als formeel 
orgaan binnen onze 
geloofsgemeenschap 
Sint Franciscus 
Xaveriuskerk (SFX). In 
de lockdownperiode van 
afgelopen twee jaar is de 
Adviesgroep spontaan 
ontstaan om het hoofd 
te bieden aan de zaken 
in Coronatijd. Denk 
bijvoorbeeld aan de 
streamingsdienst zodat 
gelovigen vanuit huis de 
dienst kunnen volgen, 
het actualiseren van 
adressenlijst, het maken 
van beleidsplan 2022-
2026. Onderdelen van 
dit plan zijn afgelopen 
voorjaar na de vieringen 

in kleine groepjes met 
elkaar besproken. Het 
Lokaal team in 
samenspraak met de 
Adviesgroep leek het 
goed om deze groep 
formeel een plek te 
geven. De groep krijgt de 
volgende taak: zij zal 
gevraagd en ongevraagd 
advies geven en 
suggesties voor beleid en 
activiteiten doen aan het 
Lokaal team. De adviezen 
hebben betrekking op de 
SFX en haar plaats 
binnen OLVA. Het Lokaal 
team maakt haar eigen 
overwegingen en neemt 
vervolgens een besluit. 
De leden van de groep 
worden benoemd door 
het Lokaal team voor een 

periode van vier jaar. Ze 
bestaat uit betrokken 
leden van de SFX- 
geloofsgemeenschap 
met kennis van wat er 
inhoudelijk speelt en van 
hen wordt verwacht dat 
zij beleidsmatig en 
theologisch-spiritueel 
kunnen bijdragen aan 
het welzijn van de SFX-
gemeenachap. 
De huidige groep bestaat 
uit de volgende leden: 
Cor Arends, Adriaan van 
Es, Phil Jacobs 
(voorzitter), Huib 
Klamer, Mariëtte Kuiper, 
Martin Lorijn (secretaris) 
en Bart Verreijt. Monique 
Derks is toegevoegd als 
gesprekspersoon vanuit 
het Lokaal team. 

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. 

Bedankje van Edith Vos 

Lieve mensen, 

na de geweldige 
parochiedag en het 
overweldigende afscheid 
heb ik wel even tijd 
nodig gehad om alles tot 
me door te laten 
dringen. Wat een 

prachtige viering was 
het, met een mooi groot 
parochiekoor!  

En wat werd ik letterlijk 
en figuurlijk in het 
zonnetje gezet. In het 
bijzonder in de speeches 
van vice-voorzitter 
Angelique Liebens, van 
collega Wies Sarot en van 
Arie van de Wiel namens 
de pastoraatsgroepen. Ik 
was er echt verlegen 
mee. En daarna kreeg ik 
een prachtig boek. Dank 
aan iedereen die daar 
een bijdrage aan 
geleverd heeft. Wat een 
feest, al jullie verhalen, 
en wat staan er een 
mooie herinneringen en 
(bijbel)teksten in. Als 
laatste wil ik iedereen 

bedanken die een kaart 
stuurde, of een mailtje, 
en al die mensen die 
met cadeautjes en 
cadeaus in de rij hebben 
gestaan. Ik ben enorm 
verwend. Door alle 
boeken, bonnen, en 
andersoortige gaven zal 
ik voorlopig aan jullie 
blijven denken. En we 
zullen elkaar ook zeker 
weer tegenkomen. 

Dank aan wie dit alles 
organiseerden, en dank 
aan jullie allemaal, dat ik 
zoveel jaar met heel veel 
plezier jullie catecheet 
en pastor mocht zijn.  

Edith Vos 
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U heeft in het Mirakel van 
September / Oktober 2022 
kunnen lezen dat de pastores 
werken aan een nieuw 
toekomstplan voor de 
parochie. Graag informeren 
wij u hier wat meer over.  

Eind augustus jl. heeft pastor 
Mauricio het Pastoraal 
Beleidsplan M&M en OLVvA 
toegelicht in het OLVvA brede 
Pastoraatsgroepen overleg. 
Er was ruimte om vragen te 
stellen en er is afgesproken 
dat de verschillende 
Pastoraatsgroepen, OLVvA 
breed, het voorgenomen 
Pastoraal Beleidsplan binnen 
hun geloofsgemeenschap 
bespreken en hier een 
schriftelijke reactie op geven. 

Pastoraal Beleidsplan Martha en Maria pa-
rochie (M&M) en Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort parochie (OLVvA) 2022 - 2027 

Deze reacties zullen worden 
verzameld en in een volgend 
OLVvA breed 
Pastoraatsgroepen overleg 
worden besproken. Het doel 
is één reactie vanuit de 
OLVvA Pastoraatsgroepen 
naar het Pastoraal team.  

De Pastoraatsgroep van de 
St. Franciscus Xaverius heeft 
besloten dit Pastoraal 
Beleidsplan als Lokaal Team 
te behandelen, waarbij we 
een reactie van de 
Adviesgroep hebben 
gevraagd. De reactie van de 
Adviesgroep én de reacties 
van alle Lokaal Team 
leden zijn samengevoegd in 
één reactie vanuit de St. 
Franciscus Xaverius naar de 

OLVvA brede 
Pastoraatsgroep. Deze reactie 
zal, tesamen met de reacties 
vanuit de andere 
geloofsgemeenschappen, in 
het eerstvolgende OLVvA 
breed 
Pastoraatsoverleg worden 
besproken.  

Wij zullen u in de komende 
maanden op de hoogte 
houden van de verdere 
ontwikkelingen. Heeft u 
tussentijds vragen dan 
beantwoorden we die graag. 

Hartelijke groet, 

Marja Hogendoorn, namens 
Lokaal Team 

Het gaat weer door! Op 
zaterdag 17 december van 
17.00 - 19.00 uur is er weer 
Kerstlichtjestocht in de 
binnenstad van Amersfoort. 
Een circulaire route zonder 
begin-, of eindpunt; zo kan 
iedereen beginnen waar men 
wil en houden we het Corona 
proof. Georganiseerd door de 
Kerken van Amersfoort en 
ook wij doen weer mee! Dit 
jaar ligt de organisatie van 
ons stuk van de route bij 

Kerstlichtjestocht 2022 
Hella, Marja en Patricia, maar 
we kunnen het ook dit jaar 
niet zonder jullie. We hebben 
nog een heleboel spullen van 
voorgaande jaren, maar we 
hebben ook weer heel wat 
nodig. In de eerste plaats 
mensen! We zoeken: 

Mensen die (als duo) de route 
willen voorzien van 
brandende waxinelichtjes in 
glazen potten. We hebben 
minimaal 6 mensen nodig. 

Mensen die als herder 
verkleed praten over de 
gebeurtenissen en 
voorbijgangers aanspreken. 
"Ze verwonderen zich over de 
onrust van de schapen en 
zien ook dat de hemel lichter 
is dan verwacht. Wat is er 
aan de hand? Horen ze hun 
schapen praten? Wat een 
wonderlijke nacht!" We 
hebben minimaal 3 en 
maximaal 6 mensen nodig.   

Mensen die de catering (eten 
en drinken) willen verzorgen 

voor de mensen die op onze 
route actief zijn.  

Maar ook de volgende spullen 
kunnen we héél goed 
gebruiken: 

• Handkar  
• Zwarte paraplu's (12-15) 

• MDF + stokken + stof wat 
lijkt op schapenwol. Het 
idee is om dit jaar 3-5 
“nepschapen" op stokken te 
maken; wie kan ons daarbij 
helpen? 

• Flikkerende geel/oranje 
lichtjes (op batterij) die 
zorgen voor een "vuur-
effect" 

• Grote donkere lappen  
• Grote zeilen 
• Luifel + tentstokken 
We horen graag van jullie! 
Reacties kunnen naar Marja 
(BMSL4U@gmail.com) 
Tot gauw, 

Hella, Marja, Patricia 

Voor de feestdagen zorgen 
we voor een schoon en 
opgeruimd huis: de vloer 
geboend,  het zilver 
gepoetst, het damast netjes 
gestreken, de boom 
opgetuigd… alles klaar voor 
Kerstmis. 

Ook in de kerk hebben we de 
boel graag netjes aan kant. 
En daarbij vragen we uw 
hulp. Er zijn diverse klussen 
te doen, waarvoor flink wat 
helpende handen nodig zijn. 

Wat? Poetsdag Kerk aan kant 
voor Kerstmis 
Wanneer? Dinsdag 13 
december van 9.00 - 12.00 
uur 
Wie? Iedereen 
Waar? Verzamelen in de 
pastorie 

Voor koffie en thee wordt 
gezorgd en na het werk bent 
u van harte welkom in de 
Hoor- en Leerzaal voor een 
kop soep met een broodje. 

Kom gezellig een handje 
helpen en meldt u aan via 
het secretariaat op (033) 
472 1705 of 
secretariaatsfx@gmail.com  
of via de lijst op het prikbord 
in de pastorie. 

Kerk aan 
kant voor 
Kerstmis 

Wij brengen onder uw 
aandacht, dat veel 
huishoudens de 

Vanuit de diakonie 

energiekosten niet meer 
maandelijks kunnen 
opbrengen, waardoor de 

armoede in ons land 
toeneemt. Ondanks de 
bijdragen van de overheid, 
die  tijdelijk zijn, nemen de 
financiële zorgen in gezinnen 
toe. Hebt u de 
overheidsbijdrage niet nodig 
of hebt u gewoon veel geld, 
maakt u dan geld over op 
bijgaand 
bankrekeningnummer 
t.n.v.  diakonie PKN-
Amersfoort: NL20 INGB 0000 
1396 31 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente, 
o.v.v. Diaconale 
Najaarscollecte. Laat anderen 
niet in de kou staan. ‘Wat u 
voor anderen hebt gedaan, 
hebt u voor Mij gedaan’.  
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En zij breien voort …… 

Anderhalf jaar na mijn eerste 
contact met de dames Jo van 
Hamersveld en Riek 
Hagenbeuk, in mijn 
administratie de “stille 
breisters” genoemd, hebben 
de dames met mij een direct 
lijntje. Voordat ik ze kende, 
breiden ze voor Malawi en zo 
staan de dames nog steeds 
bekend in de Xaverius. 
Inmiddels is hun breidoel 
verlegd naar Oost Europa 
omdat er geen transport 
naar Malawi via de 
Agnietenhoven meer 
bestaat. Naar aanleiding van 
hun oproep in de Zandloper 
van februari jl. kwamen er 
twee porties breiwol/-katoen 

van parochianen. Uit de ruim 
zes kartonnen fruitkratjes en 
twee vuilniszakken haalden 
Jo en Riek de voor hun 
aantrekkelijke knotten wol en 
katoen om vol vaart verder te 
breien aan warm winterspul 
voor Oost-Europa zoals 
dekentjes, dassen, mutsjes, 
luierbroekjes en hemdjes. Als 
bonus vullen ze de zakken 
aan met zachte knuffels en 
zakjes met daarin stukjes 
zeep. Steeds als er zo’n drie 
zakken gevuld zijn met hun 
breiwerk, krijg ik de vraag of 
ik de zakken naar 
Agnietenhove wil brengen. 
Ikzelf, aangestoken door het 
enthousiasme van deze twee 

doe er dan nog een 
bescheiden bijdrage bij (lees 
kindersokken, das en 
miniwantjes) gemaakt van de 
sokkenwol uit de gedoneerde 
voorraad wol en mijn eigen 
“resten”.  Aan de zakken 
hangen kaartjes met daarop 
de inhoud. “Handig”, zo geeft 
zuster Ada aan, die het 
transport regelt en blij is met 
alles wat zo verzorgd in de 
zakken is gestopt.  

Binnenkort verwacht ik weer 
een telefoontje van Jo, mede 
namens Riek, dat er een 
“zakkentransport” nodig is. 
En ja als de dames in dit 
tempo doorbreien zullen ze 
nog veel wol/katoen 
verwerken dus mocht u nog 
een (kwalitatief) goede 
voorraad hebben ……………… 
redactiessfx@gmail.com voor 
knottenmeldingen 

graag onder vermelding van 
naam/adres/telefoonnummer 

Bernadette Heesbeen 

Misschien herinnert u zich de 
Mandarijnenactie van vorig 
jaar, toen we met elkaar een 
overweldigende hoeveelheid 
mandarijnen naar de 
Voedselbank konden 
brengen!. 

Nu wordt u gevraagd om uw 
schoenendozen te bewaren. 

In de viering van 20 
november komt meer uitleg 
over dit initiatief. 

Deze actie loopt van de 1ste 
tot de 4de Adventszondag. 

Schoenendo-
zen voor de 
Voedselbank 

SFX herbezinning op Eucharistie 
broodnodig 
Al vele jaren word ik 
ingeroosterd als SFX-
gastheer. Nu weet ik dat het 
de Heer zelf is die bij elke 
viering de Gastheer is. Ik 
verwoord dit als ik de 
bezoekers bij het uitreiken 
van de orde van dienst 
welkom heet. Als reactie 
hierop volgt vaak een lach, 
een korte begroeting of heel 
simpel een dank je wel. 
Inmiddels ken ik velen van 
naam dan wel van gezicht. 
Bij een Eucharistie Viering 
(EV) zie ik veel onbekende 
gezichten, soms zijn het 
migranten. Er zijn er die bij 
binnenkomst in de kerk eerst 
zoeken naar wijwater, 
knielen en een kruisteken 
slaan. Nadat ze zitten 
pakken ze hun mobiel en 
maken een paar foto’s van 
onze mooie kerk. Ik bedenk 
dan dat we niet een eigen 
klein clubje zijn maar deel 
uitmaken van een 
kerkgemeenschap 
wereldwijd. 

Wat mij opvalt is dat het 
aantal SFX-ers dat 
deelneemt aan een EV veel 
minder is t.o.v. een Woord- 
en Gebedsviering. Tijdens 

een EV ervaar ik dan ook een 
gemis aan SFX-
verbondenheid. Ik hoor dat 
sommigen moeite hebben 
met de wijze waarop de 
priester voorgaat in de 
viering; en dan met name 
voor wat betreft de 
verkondiging en het 
Tafelgebed. Ik begrijp dat 
helemaal. Ikzelf heb ook zo 
mijn voorkeuren ook 
bijvoorbeeld t.a.v. de SFX-
voorgangers maar dat 
betekent niet dat ik thuis blijf 
wanneer een voor mij minder 
aansprekende  SFX-
voorganger ingepland staat. 
De eucharistie vind ik juist 
een heel mooi sacrament, het 
is een ‘Missa in Mysterium’. 
Augustinus verwoord dit heel 
mooi wanneer hij schrijft 
over de communie uitreiking: 
Ontvang wat je bent; lichaam 
van Christus, word wat je 
ontvangt: Lichaam van 
Christus.  

Ik roep de SFX-
pastoraatgroep op te 
onderzoeken op welke wijze 
de kwaliteit van de EV 
verbeterd en de SFX-
participatie aan de EV 
verhoogd kan worden. Ik 

denk dan aan twee 
aandachtsvelden.  
(1) Ga in gesprek met onze 
geloofsgemeenschap hoe, 
ondanks de strenge RK-
richtlijnen, het mysterie meer 
centraal kan staan. 
(2) Geef een korte workshop 
Eucharistie-catechese. 
Tijdens het schrijven van dit 
artikel moest ik denken aan 
Bart Verreijt die ons zo’n 15 
jaar geleden opriep om toch 
vooral ook aan de Woord- en 
Gebedsvieringen deel te 
nemen. Het lijkt mij nu tijd 
om de SFX-ers op te roepen 
weer aan de EV deel te 
nemen.  Ik hoop veel SFX-ers 
te verwelkomen. 

Jack Korndörffer 

Ook deze advent verzorgen 
de Nederlandstalige Jezuïeten 
weer iedere dag van de 
advent een meditatiemail, 
zodat je iedere dag het even 
stil maakt voor gebed. 
De titel is dit jaar: “Het 
Woord is Mens geworden”. 
Behalve de meditaties zijn er 
geloofsimpulsen en korte 
gedachten over hoe je zou 
kunnen mediteren 
beschikbaar op hun site. 
Als het je wat lijkt, geef je 
dan op voor de meditaties 
op www.ignatiaansbidden.org 

Advents-
meditaties 
2022 digitaal 
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We gaan van 27 april tot en 
met 5 mei 2023 naar Lourdes 
met de bedevaart van het 
bisdom Utrecht. 

Er ligt een bakje met briefjes 
en pennen zodat de mensen 
na de viering een intentie 
voor Maria kunnen schrijven 
en dan in het vogelhuisje 
doen. 

Er staat ook een QR code op 
zodat mensen via hun mobiel 
een gift kunnen geven, welke 
we willen gebruiken voor 
mensen die graag naar 
Lourdes willen maar dit zelf 
niet helemaal kunnen 
bekostigen. 

Voor extra informatie mogen 
de mensen mij bellen. 

Met vriendelijke groeten, 

Corien Ossendrijver 
+31 6 41 788 734 

Bericht van 
OLVvA i.v.m. 
de Lourdes-
reis in 2023 

”Hoe liefdevol is zij die mij te hulp kwam….” 

Wanneer: 
zaterdag 10 december 10.30 
– ca 12.30. 

Waar: 
Tuinzaal pastorie Franciscus 
Xaveriuskerk, ‘t Zand 31 

Aantal deelnemers: 
maximaal 20 

Kosten: € 5 

”Hoe liefdevol is zij die mij te 
hulp kwam…………….” 

zegt Dante in Canto 2 van 
zijn Divina Comedia 

Begin 14 e eeuw voltooit 
Dante Alighieri zijn Divina 
Commedia. In dit 
wonderschone dichtwerk is 
hij zelf de hoofdpersoon. Hij 
is verdwaald in een donker 
bos en zoekt een uitweg 
rechtstreeks naar de zon die 
boven de bergtop verschijnt. 

Onder leiding van Vergilius 
daalt Dante af in de duistere 
wereld van de hel om daarna 
hoopvol de louteringsberg te 
beklimmen. Vervolgens 
begeleidt Beatrice hem door 
de hemelsferen tot in de 
‘hoogste hemel’ om op 
voorspraak van de maagd 
Maria uiteindelijk het 
oneindige Licht te mogen 

aanschouwen. 

De Divina Comedia is een 
tijdloos gedicht van 100 
gezangen, vol symboliek, 
wijsheid en liefde. 

Waarom schreef Dante dit 
omvangrijke werk en waar 
verlangde hij naar? Hoe kan 
de middeleeuwse Dante ons 
– 700 jaar later - in ons 
dagelijkse bestaan 
inspireren? 

Aan de hand van enkele 
passages uit de Divina 
Comedia bezien we Dante’s 
reis ‘van uit het donker naar 
het licht’. We staan stil bij de 
symboliek, beelden en 
citaten. We doen een 
meditatie en er is ruimte voor 
uitwisseling 

Over de inleider: Marleen 
Curvers is sociaal pedagoog 
en psychosynthese-
therapeut. Ze gaf vele 
workshops over de Divina 
Comedia en psychosynthese. 

Informatie en aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com 

Lourdesbedevaart Aartsbisdom Utrecht 

In Mirakel nr. 6 heeft u al 
kunnen lezen dat het 
Aartsbisdom Utrecht in april 
2023 voor de vijfde keer op 
bedevaart gaat naar 
Lourdes. De parochie Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort 
en de parochie Martha en 
Maria sluiten daar ook bij 
aan. Vanuit het 
pastoresteam gaan pastoor 
Skiba en diaken Nieuwenhuis 
mee. 

Maria was er toen en zij is er 
nu nog steeds. Al meer dan 
160 jaar wacht zij de 
pelgrims op, die – zoals 
zijzelf aan Bernadette 
gevraagd heeft – in 
processie naar haar toe 
komen. Bij de Grot in 
Lourdes kan iedereen Maria 
persoonlijk ontmoeten. Het 
is een plek om vragen en 
zorgen bij haar neer te 
leggen of om dankbaarheid 
te tonen. De vele kaarsjes 
die er branden, getuigen van 
de duizenden pelgrims die 
zich elke dag tot Maria 

wenden. 

Wat gaan we doen? 
U komt bij de Grot van de 
verschijningen, we leiden u 
rond door de stad, we gaan 
de Pyreneeën in en u kunt 
genieten van die bijzondere 
sfeer in het heiligdom, waar 
we samen bidden, samen 
zingen, samen lachen en 
samen stil zijn bij Maria. 

Reisopties: 
Voor onze parochie zijn er 2 
opties: 

• Met de bus: 27 april t/m 5 
mei 2023: op de heenreis 2 
overnachtingen en op de 
terugreis 1 overnachting. 

• Met de trein TGV: 29 april 
t/m 6 mei 2023: heen- en 
terugreis in 1 dag. 

De reis valt in de meivakantie 
2023. 

De voorkeur gaat uit naar de 
busreis omdat je vanaf de 
start tot aan het eind met 
elkaar optrekt en een band 
ontstaat. Maar voor de 
busreis moet je wel mobiel 
zijn. 

Voor mensen die niet zo goed 
kunnen lopen of andere 
beperkingen hebben is er de 
mogelijkheid om met de TGV 
(hogesnelheidstrein) te 
reizen. 
Rollators en rolstoelen 
kunnen worden geregeld. 

Het Huis van de pelgrim biedt 
ook een vliegreis aan, maar 
die wordt niet ondersteund 
door de parochies. 

De prijs bedraagt ca. € 995,-- 
o.b.v. 2 persoonskamer. 
Meerprijs 1 persoonskamer 
bedraagt ca. € 200,--. Deze 
prijzen zijn nog niet definitief 
i.v.m. onzekerheid over 
brandstofprijzen e.d. 

Het idee is dat financiën of 
mobiliteit deelname aan deze 
reis niet in de weg mogen 
staan. Als u behoefte heeft 
aan ondersteuning laat het 
dan weten. 

Binnenkort volgt meer 
informatie over de prijzen en 
hoe u zich kunt aanmelden. 
Maar voor vragen kunt u nu 
al terecht bij  

Marcella Walraven 
06-2537 1409 
marcella.walraven@ 
gmail.com  
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Er is op 4 oktober 2022 een 
film uitgebracht met een 
aantal hoofdpersonen, die 
represent staan voor 
bevolkingsgroepen. Een 
opperhoofd van een 

Film Paus Franciscus rond Laudate Si 

indianenstam uit het 
Amazonegebied (zij hebben 
enorm te lijden aan de 
ontbossing t.b.v. de 
veevoederindustrie), een 
jonge vrouw uit India voor de 

jeugd (hun toekomst), een 
"wetenschappelijk" echtpaar 
als represent voor allen, die 
alles rond het milieuprobleem 
onderzoeken, een man uit 
Senegal die represent staat 
vooralle Afrikanen, die 
klimaatvluchtelingen zijn 
t.g.v. de milieuvervuiling 
m.n. uit de eerste en tweede 
wereld. 

Hierbij de link: 
www.youtube.com/watch?
v=Rps9bs85BII 

Zeer de moeite waard om te 
zien.  

Monique Derks 

Woonzorgvilla Het Gouden 
Hart in Amersfoort is op zoek 
naar vrijwilligers. 
Wij vragen enthousiaste 
vrijwilligers om ons 
gemotiveerde team te 
ondersteunen die:  

• affiniteit hebben met de 
ouderenzorg 

• gezelligheid en een 
luisterend oor kunnen 
bieden aan onze bewoners 

 
Wat kan je doen als 
vrijwilliger? 

• Wandelen met een bewoner 
of fietsen op onze duo fiets  

• Met de bewoners een kopje 
koffie drinken, praatje 
maken  

• Muziek maken 

• Activiteiten organiseren 
met de bewoners 
(voorlezen, spelletjes             
spelen, creatieve 
activiteiten etc.) 

• Samen met bewoners 
tuinieren, de planten 
verzorgen 

• Meehelpen bij het serveren 
van de maaltijden  

Interesse? 

Aantal uren en tijden zijn 
bespreekbaar. 
Lijkt het je leuk om als 
vrijwilliger aan de slag te 
gaan of heb je vragen, dan 
kan je contact opnemen met: 

Team  activiteiten 
begeleiders, telefoon: 033-
792 00 20   

Email: 
bol.activiteiten@hetgoudenha
rt.nl 

Adres: Boldershof 2, 3811 GL 
Amersfoort 

Word jij onze 
nieuwe  
vrijwilliger? 
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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  
11 december 2022. Kopij uiterlijk 4 december 
2022. 

Zondag 20 november 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Moniek Nusselein 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 27 november 

*1e zondag van de Advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Huib Klamer 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 4 december 

*2e zondag van de Advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Phil Jacobs 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 11 december 

*3e zondag van de Advent* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Mirjam Verstraelen 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 18 December 

11.00 uur 

*4e zondag van de Advent* 

Eucharistieviering 

Gé Nijland 

Cantorij Oorsprong 

 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Beste Phil, 

Hierbij willen we graag 
reageren op jouw ingezonden 
brief die 2 oktober jl. in de 
Zandloper verscheen. 
Allereerst onze welgemeende 
excuses aan de gehele 
geloofsgemeenschap en 
specifiek aan jou, als 
inzender van de brief. Door 
jouw ingezonden brief 
vroegen we ons af hoe de 
communicatie over het 
Korenbeleid van 19 januari 
2022 naar onze 
geloofsgemeenschap is 
geweest. We constateren dat 
we in gebreke zijn gebleven 
en dat we onze 
geloofsgemeenschap hierover 
niet hebben geïnformeerd.  

De sluiting van de H. 
Kruiskerk was een aanleiding 
voor het vaststellen van 
een Korenbeleid. Hierbij zijn 
alle koren van de OLVvA 
geloofsgemeenschappen 
betrokkken geweest en 
hebben de ambitie 
uitgesproken om samen toe 
te werken naar een 
kwalitatief goed 
korenbestand waarin zoveel 
mogelijk zangers met plezier 

Zondagsvieringen 

Reactie ingezonden brief  Phil Jacobs 
gezongen. 25 September het 
dameskoor Henricus en 23 
oktober was dat 4U; beiden 
bij een eucharistie viering. 
Het Lokaal Team heeft, mede 
op basis van jouw 
ingezonden brief, besloten tot 
de volgende acties v.w.b. de 
ondersteuning van een ander 
OLVvA koor in onze 
vieringen.  
1) We zullen de dirigenten 
van de andere OLVvA koren 
vragen, zoals gebruikelijk in 
overleg met de voorgangers, 
de liederen te kiezen die de 
viering ondersteunen en die 
passen bij de sfeer die wij als 
St. Franciscus Xaverius willen 
vasthouden.  
2) We zullen vragen om van 
alle liederen de notenbalken 
af te drukken in de Orde van 
Dienst; zo worden we 
uitgenodigd mee te zingen 
met liederen die ons wellicht 
minder bekend zijn. 
Hartelijk dank voor je 
feedback Phil, dat houdt ons 
scherp. 

Hartelijke groet, 
Marja Hogendoorn, namens 
het Lokaal Team  

kunnen blijven zingen en de 
verschillende 
koorstijlen behouden blijven. 
Een gevolg hiervan is dat 
enkele keren per jaar een 
ander koor de viering 
ondersteunt; dit geldt voor 
alle geloofsgemeenschappen. 
Een ander gevolg, de 
vermindering en het 
samengaan van het aantal 
OLVvA koren, gaat op basis 
van vrijwilligheid. Een 
voorbeeld hiervan is het 
ontstaan van Cantorij 
Oorsprong. 

De identiteit van de St. 
Franciscus Xaverius willen we 
behouden en de koorstijl is 
vergeleken met andere 
kerken duidelijk anders. Dat 
betekent dat als een ander 
OLVvA koor te kennen geeft 
op 't Zand te willen zingen, 
we verwachten dat de 
liedkeuze wordt ingebed in de 
sfeer waaraan wij vast willen 
houden. Datzelfde geldt 
uiteraard ook als één van 
onze koren graag een keer 
elders zou zingen, maar dan 
omgekeerd. 

Dit jaar heeft er twee keer 
een ander OLVvA  koor 

Overleden 

3 November 2022 

Els Lautenschutz-van 

Nimwegen (89 jaar)  

Op 27 november begint de 
Advent. De voorgangers 
hebben afgesproken in deze 

Vieringen in de adventstijd 
zullen niet op het liturgisch 
centrum staan, maar in de 
kerk. Zo geven we fysiek 
vorm aan het gemeenschap 
zijn. 

bijzondere tijd extra 
aandacht te geven aan de 
vormgeving van de viering. 
Samen met alle mensen in de 
kerk vormen we een kring en 
willen we in verbondenheid 
ons geloof samen vieren. Dit 
doen we door de vier 
zondagen voor een andere 
kerkopstelling te kiezen. Het 
koor en de voorgangers 


