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Kerstmis 
In den beginne was het Woord, 

dat voor de mensen leven is, 

dat nimmer door de duisternis 

verstaan kan worden of verstoord. 

Het Woord, dat vlees geworden is, 

het groot en goddelijk begin, 

dat loopt tussen de mensen in, 

dat overwint de duisternis. 

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. 

Beleidsplan van het pastoraal team 

De Pastoraatsgroep en de Zandraad wensen u allen 

een zalig kerstfeest en een vredig 2023. 

Het pastoraal team van 
de Parochie Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort en 
de Martha en Maria 
Parochie heeft een 
beleidsplan opgesteld 
voor de jaren 2022-
2027. Op uitnodiging van 
het pastoraal team 
hebben de Lokaal Teams 
van de 
geloofsgemeenschappen 

van OLVvA een 
schriftelijke reactie 
gegeven op dit concept 
beleidsplan. Deze 
reacties werden 
besproken met Pastor 
Meneses in de OLVvA-
brede Pastoraatsgroep 
vergadering van 7 
november jl. Het 
pastoraal team zal op 
deze reacties ingaan in 

hun overleg op 5 januari 
aanstaande. Op 10 
januari rapporteert 
Pastor Meneses hierover 
in het OLVvA-brede 
Pastoraatsgroep overleg. 
Wij houden u op de 
hoogte.  

Walter Matthys, namens 
het Lokaal Team 

Schoenendozen voor de Voedselbank 
Langzaam begint er echt 
een muurtje te groeien 
van gevulde 
schoenendozen. 
Wat zullen ze bij de 
Voedselbank blij zijn! 

Laten we hier vooral mee 
doorgaan, want 650 
gezinnen in Amersfoort, 
die wekelijks een 
boodschappentasje bij de 
Voedselbank halen, 

kunnen wel iets extra’s 
gebruiken! 
De actie loopt tot en met 
zondag 18 december. 
Van harte aanbevolen.  
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In de Zandloper van 2 
oktober vroegen we als 
Lokaal Team aandacht voor 
het onderwerp 
energiebesparing. Dit in 
verband met een grote te 
verwachten kostenstijging 
voor gas en elektriciteit in 
2023. Intussen hebben we 
niet stil gezeten. We hebben 
verschillende ideeën 
opgehaald, waarmee we de 

Energiebesparing in de SFX 
komende tijd aan de slag 
gaan en die we naar het 
parochiebestuur hebben 
gestuurd. Naast de al 
lopende verbeteringen, zoals 
twee reeds geplaatste nieuwe 
verwarmingsketels en de 
geplande plaatsing van 
zonnepanelen, gaan we aan 
de slag met andere 
energiebesparende 
maatregelen. U heeft 
misschien al gemerkt dat de 
temperatuur tijdens diensten 
wat lager is dan u gewend 
was en dat de achterdeur 
dicht blijft. We hebben 
inmiddels een toezegging 
gekregen van het OLVA 
bestuur van 3000 euro, die 
we nog dit jaar kunnen 
besteden, om leidingen te 
isoleren, heaters 

(straalkacheltjes) aan te 
schaffen en flappen bij de 
ingang te kunnen 
aanbrengen, waarmee we de 
kou buiten houden. Andere 
besparingen zullen nog 
volgen. We zijn er als Lokaal 
Team niet voor om, zoals 
door het Bisdom wordt 
voorgesteld, om diensten 
binnen de OLVA parochie te 
gaan concentreren in één of 
twee kerken, omdat dat de 
geloofsgemeenschap naar 
onze mening verder zal 
uithollen. We hopen dat we 
voldoende kunnen besparen 
zodat dat niet nodig is. 
Verdere ideeën blijven van 
harte welkom. 

Namens het Lokaal Team, 
Robert Breed 

Kerststallententoonstelling in 
de Sint Ansfriduskerk van 10 
t/m 18 december 2022 
Van zaterdag 10 t/m zondag 
18 december 2022 
organiseren we weer een 
kerststallententoonstelling in 
de Sint Ansfriduskerk aan de 
Jacob Catslaan in 
Amersfoort. De 
tentoonstelling is iets minder 
uitgebreid dan in de jaren 
voor Corona, u kunt nu circa 
100 kerstgroepen bekijken. 
Maar er is nog steeds veel te 
zien. 
De kerstgroepen zijn 
gemaakt van diverse 
materialen. Er zijn grote 
beelden en hele kleine, 
veelkleurige en eenvoudige. 
En natuurlijk staat ook de 
Santonsgroep van de Sint 
Ansfriduskerk weer 
opgesteld.  

Openingstijden maandag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 uur, 
zaterdagen en zondagen van 
12.30-17.00 uur.  

Entree € 2/€ 0,50 (4 t/m 12 
jr), jonger dan 4 jr gratis. Op 
zaterdagen en zondagen 
treden koren en 
muziekgroepen belangeloos 
op. 
U bent van harte welkom! 
Zie voor meer 
informatie www.sintansfridus
.nl/kerststallen  

Kerststallen-
tentoon-
stelling 

Tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar is de pastorie van 
de St. Franciscus 
Xaveriuskerk gesloten van 
vrijdag 23 december 2022 
tot en met zondag 1 januari 
2023. 

Voor dringende gevallen kunt 
bellen met telefoonnummer 
06-57 54 12 22.  

Vanaf maandag 2 januari zijn 
we weer op volle sterkte en 
bent u - zoals gewoonlijk - 
weer elke werkdag (m.u.v. 
woensdag) van harte welkom 
tussen   9.00-12.00 uur op ’t 
Zand 31 en via tel. (033) 
472 17 05. 

Pastorie SFX 
gesloten rond 
de feestdagen 

Waar: 
Franciscus Xaveriuskerk, ’t 
Zand 29, Amersfoort 

Wanneer: 
Zondag 18 December 
Aanvang 19.30 uur 
De kerk is open vanaf 19.00 
uur 

Wie: 
Projectkoor o.l.v. Frank 
Kooiman 

Deze Carol Service is een 
Nederlandstalige service met 
Engelse Carols. Er zijn negen 
Bijbellezingen of verwante 
verhalen die de reden en 
belofte van de geboorte van 

A Festival of  Nine Lessons & Carols 

Christus, de gebeurtenissen 
eromheen en de betekenis 

ervan voor iedereen delen. In 
de viering worden lezingen 
met koorstukken en o.a. 
bekende kerstliederen 
afgewisseld. 

Een prachtige manier om ons 
voor te bereiden op het 
vieren van Kerstmis. 

De Carols worden gezongen 
door een projectkoor met 
passende instrumentale 
begeleiding. We zingen 
muziek van onder andere 
John Rutter, Vaughan 
Williams, Ola Gjeilo, David 
Willcocks en Bob Chilcott. 
 
Aanmelden is niet nodig, 
bijdrage in de kosten wordt 
gewaardeerd. 

De uitvoering kan ook via 
streaming worden gevolgd;  
zie site https://
katholiekamersfoort.nl/sfx/

Ooit binnengelopen bij het 
Diaconaal AandachtsCentrum 
op Zuidsingel 5? Gewoon 
eens doen!  

Je wordt er gastvrij welkom 
geheten en ontmoet er 
mensen die je anders nooit 
had gesproken. Je gaat vast 
en zeker rijker weer naar 
huis. 

Wij zijn een Diaconale 
ontmoetingsplek, dit 
betekent dat we de 
samenleving willen dienen en 
aandacht geven aan wie er 
op ons pad komt. Onze 
motivatie komt voort uit het 
geloof in een God voor wie 
ieder mens telt. Wij geloven 
dat we als mensen bedoeld 

Warme Kamer aan de Zuidsingel 
zijn om met elkaar 
verbonden te zijn, we hebben 
elkaar nodig en iedereen 
heeft de ander iets te bieden. 
We willen naast mensen gaan 
staan, ongeacht achtergrond 
of hoe het met je gaat. We 
willen opkomen voor mensen 
die om wat voor reden dan 
ook in een kwetsbare periode 
van hun leven zijn of aan de 
rand van de samenleving 
staan. Onze huiskamer is een 
plek van ontmoeting, 
creativiteit,  gezelligheid en 
aandacht.  We doen ons werk 
graag in verbondenheid met 
de kerken.  

Je bent dus zelf van harte 
welkom voor een bakkie met 
aandacht, ook als je altijd 
hebt gedacht dat een 
inloophuis niets voor jou is. 
Probeer het eens en 
misschien ontdek je wel dat 
jij ook iets kunt toevoegen 
aan deze mooie plek.  

We vinden het deze winter 
extra belangrijk om zoveel 
mogelijk open te zijn want 
we willen niet dat mensen in 
de kou zitten. We zijn 
daarom op zoek naar nieuwe 
gastheren en gastvrouwen. 
Zij schenken bij ons koffie en 
thee met aandacht.  Ben je 
beschikbaar voor 2 uur (per 
week, per 2 weken of per 
maand) neem dan contact op 
met Rianne 
coordinator@daczuidsingel.nl 
06-33148575.  

www.warmekamers.nl 
www.daczuidsingel.nl 
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11 december 2022 Onschuldig lijden,  
het aangrijpende verhaal van Job  
Wanneer:  
zondagmiddag 15 januari 
15.00-16.30uur 

Waar: 
Franciscus Xaveriuskerk, 't 
Zand 29/31 

Wegens corona moest ‘Job’ 
uitgesteld worden, maar we 
gaan voor een herkansing. 

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: 

De kerk is open vanaf 14.45. 
Voor koffie en thee wordt 
gezorgd.  

Na een korte inleiding door 
Jan van Adrichem wordt het 
verhaal van Job voorgelezen 
door 7 lectoren uit 3 
verschillende 
geloofsgemeenschappen. 

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

Na 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 

De Werkgroep Jeugd van de 
SFX bestaat sinds medio 
2022 niet meer. Dat betekent 
dat we de kast van de 
Werkgroep hebben 
uitgeruimd, want daar 
stonden nog leesboeken, 
spellen, puzzelstukken, 
dobbelstenen, kleurpotloden, 
schaartjes, lesmateriaal met 
liederen, mooie platen, 
inspiratie materiaal, 
kerststallen om te bouwen, 
verfspullen incl. verf t-shirts, 
en nog meer knutsel spullen. 
We hebben bijna alle spullen 
weggegeven aan de 
geloofsgemeenschappen 
St.Joseph en St.Martinus die 
er beiden heel blij mee 
waren. De St.Joseph heeft de 
verzameling luciferdoosjes 
die we in jaren bijeen hebben 
gespaard direct gebruikt voor 
een knutsel op de eerste 
Advents zondag. Superfijn 
dat de spullen zo goed 
terecht zijn gekomen. 

Marja Hogendoorn 

Spullen Werk-
groep Jeugd 

‘Job’, gezien in de synagoge 
van Wroclaw 

Van Donker 
naar Licht 

De laatste boekjes “Van Licht 
naar Donker” met korte 
teksten en gebeden die 
betrekking hebben op de 
kersttijd, kunt u op maandag 
en vrijdagochtend voor EUR 5 
per stuk bij het secretariaat 
ophalen.  

Marja Hogendoorn, namens 
de Pastoraatsgroep 



'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  
15 januari 2023. Kopij uiterlijk 8 januari 2023. 

Met Kerstmis gedenken we 
de geboorte van Jezus 
Christus, heel lang geleden 
en ver hier vandaan. Wat 
betekent die geboorte voor 
ons, hier en nu? Eckhart 
speculeert hoe God Zijn Zoon 
baart in onze ziel. Maar wat 
is onze ziel? Bisschop 
Muskens zegt het zo: “De ziel 
die onze kern is, niet van ons 
ego maar van ons wezen, is 
afkomstig van God, is steeds 
van Hem gebleven, en keert 
naar Hem terug.” Dat onze 

Kerstgedachte van de Pastoraatsgroep 
ziel, en dus ook de ziel van 
iedere andere persoon die we 
ontmoeten, onze kern is, van 
God afkomstig is en heel ons 
leven van Hem blijft, 
beseffen we dat wel 
voldoende? Als we hiervan 
doorgrond zijn, betekent dit 
dat we voor iedere persoon 
die we ontmoeten diep 
respect hebben en tonen, een 
onvoorwaardelijk 
uitgangspunt voor het 
omgaan met elkaar.   

Walter Matthys  

 

Zondag 18 december 

11.00 uur 

*Vierde zondag vd advent* 

Eucharistieviering 

Gé Nijland 

Cantorij De Oorsprong 

Kerstavond 24 december 

20.30 uur 

*U zijt wellekome* 

Lex van de Haterd 

Moniek Nusselein 

Projectkoor 

Kerstavond 24 december 

23.00 uur 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van den Brand 

Huib Klamer 

Cantorij De Oorsprong 

Eerste Kerstdag 25 december 

Viering van Woord en Communie 

Giny Wierenga 

Fred van Kan 

Koorgroep ‘t Zand 

Eerste Kerstdag 25 december 

14.00 uur 

Kindje Wiegen (zie hierboven voor meer 

informatie) 

Zondag 1 januari 

*Nieuwjaar* 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Moniek Nusselein 

Cantorij De Oorsprong 

Zondag 8 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Sonja van den Brand 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 15 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Huib Klamer 

Cantorij De Oorsprong 

Kerst– en zondagsvieringen 
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Op 25 december, eerste 
Kerstdag, is er om 14.00 uur 
in de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk op ’t Zand 29, 
speciaal voor peuters en 
kleuters met hun (groot)
ouders, weer Kindje Wiegen. 
Oudere broertjes en zusjes 
zijn ook van harte welkom. 
Het kerstverhaal wordt 
verteld en gespeeld met alle 
aanwezige kinderen. 
Tussendoor worden bekende 

Kindje Wiegen 
liederen gezongen. De 
kinderen kunnen verkleed 
komen als herder, engel of 
schaap. Maar er zullen ook 
verkleedkleren klaarliggen 
voor de kinderen die dat 
willen.  

De (groot)ouders vragen wij 
in de kerk plaats te nemen; 
de kinderen worden 
uitgenodigd in de kring op 
het liturgisch centrum. Na 

afloop is er dit jaar geen 
gelegenheid om samen iets 
te drinken met iets lekkers 
erbij.  

We nodigen u van harte uit 
op 25 december. Vanaf 13.30 
uur is de kerk open.  

Hartelijke groet, 
Marja Hogendoorn 

Pastoraatsgroepsfx 
@gmail.com 


