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Nooit meer de weg kwijt 
Na een verzoek aan de 
Gemeente staat sinds 
enkele weken ‘onze’ SFX 
vermeld op de 
wegwijzers van de 
binnenstad. 

De toeristen kunnen ons 
nu vinden! 

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. 

Sfeervolle Kerstlichtjestocht 
Op 17 december was 
het wéér een feest in de 
binnenstad van 
Amersfoort! De 
Kerstlichtjestocht, 
georganiseerd door de 
binnenstadskerken, was 
er weer na twee jaar 
afwezigheid door 
Corona. Er zijn naar 
schatting drieduizend 
mensen op af gekomen 
die al wandelend het 
kerstverhaal hebben 
meegemaakt. 

Vanuit de St. Franciscus 
Xaverius kerk hebben we 
weer met heel veel 
vrijwilligers en 

enthousiasme 
meegedaan. Naast met 
z'n allen hard werken om 
alles op tijd klaar te 
hebben staan/hangen en 
ook alles weer op te 
ruimen, hebben we van 
een aantal vrijwilligers 
mooie reacties gekregen 
die we graag delen. "Het 
voelde als warm en 
voedend. Het zitten bij de 
schapen heeft een heel 
mooi gevoel van 
verwachting 
opgeroepen", "Het was 
véél leuker dan ik van 
tevoren had bedacht", 
"Wat leuk om de andere 
jongeren 

weer te zien", "De 
kerstlichtjestocht met z'n 
duizenden lichtjes en 
vele plekjes van 
verbeelding straalde 
rust, vrede, aandacht 
uit. Dat duizenden 
mensen zo'n wandeling 
door de stad gezellig 
pratend of zwijgend 
maken geeft een goed 
gevoel."   

We zien alweer uit naar 
de volgende 
Kerstlichtjestocht. 

Hartelijke groet, 
Hella, Marja, Patricia 

Veel jongeren behulpzaam bij de 
voorbereidingen. 

De bezoekers genoten van de prachtige 
kerstgezangen van het SFX-koor. 
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DE ZANDLOPER 

Wanneer: 
zaterdag 28 januari 2023 
10.30 – ca 12.30 

Waar: 
Franciscus Xaveriuskerk, ‘t 
Zand 29 

Bijdrage: € 5 

Tachtig jaar geleden was 
Edith Stein (1891-1942)  in 
kamp Amersfoort; tachtig 
jaar geleden stierf zij in 
Auschwitz. Dat nodigt ons uit 
om over het leven van deze 
bijzondere vrouw na te 
denken die als joodse 
opgroeide, in de filosofie naar 
de waarheid zocht en deze 
uiteindelijk in Christus vond. 
Zij gaf gestalte aan haar 
leven als wetenschapper – 

Edith Stein: joods, christen, vrouw 

voor vrouwen toen een weg 
vol hindernissen. Zij koos een 
leven als Karmelietes. Toen 
de Duitse machthebbers haar 
leven van haar eisten, offerde 
zij zich op voor verzoening en 
vrede.   Het offer dat van 
haar werd gevraagd – 

onontkoombaar – verandert 
zij in een offergave: een 
offer, gegeven vanuit 
innerlijke vrijheid, 
plaatsvervangend voor haar 
joodse volk, verzoenend voor 
de daders en biddend voor de 
Kerk, haar familie en de 
Karmel. Veel aspecten van 
haar leven en leren zijn ook 
in onze tijd relevant. 

Over de inleider: 
DDr.Mariéle Wulf (2 keer 
gepromoveerd) is associated 
professor aan de 
Theologische faculteit van de 
Universiteit Tilburg. 
Bovendien is zij pastoraal 
werkzaam in St. Gallen / 
Zwitserland. Mariéle Wulf is 
internationaal bekend 
vanwege haar onderzoek 
over Edith Stein. Ze heeft 
talloze publicaties op haar 
naam staan. 

Informatie en aanmelding:  
secretariaatscc@gmail.com  

Wanneer: 
zaterdag 21 januari 2023 
10.30 – ca 12.30. 
 
Waar: 
Franciscus Xaveriuskerk, ‘t 
Zand 29 

Bijdrage: € 5 

Hoe ouder worden waarde krijgt 
We worden steeds ouder en 
ook anders ouder dan 
vroeger. Daarin schuilt een 
opmerkelijke paradox. We 
worden ouder, maar blijven 
ons spiegelen aan de 
dominante waarden van onze 
maatschappij door zo lang 
mogelijk jong te willen 
blijven. Oud worden is 
klaarblijkelijk een stuk 
lastiger geworden, en over 
zingeving wordt weinig 
gesproken. Ouderdom is 
hierdoor een soort 
niemandsland waarin men op 
zoek is naar zin en betekenis. 
Wat betekenen al die extra 
levensjaren? Hoe kijkt de 
samenleving naar ouderen en 
hoe kijken ouderen naar 
zichzelf? Wat zijn kerntaken 
van het ouder worden? Welke 
bronnen kunnen er gevonden 
worden?  

Jan van Baardwijk en René 
Rosmolen zullen ingaan op 
deze vragen (onder meer met 
kunstafbeeldingen). Zij 
maken gebruik van hun boek 
‘Zin in de ouderdom’, waarin 
het landschap van de 
ouderdom wordt verkend 
vanuit o.a. poëzie, kunst, 
spiritualiteit en filosofie. 

Over de inleiders: 
- Jan van Baardwijk is 

predikant van de Bergkerk te 
Amersfoort. 
In 2009 initieerde hij in de 
Bergkerk samen met collega 
René Rosmolen het project 
‘Onder de Vijgenboom’, zin in 
de ouderdom, over ouderen 
en zingeving. 

- René Rosmolen werkt als 
geestelijk verzorger 
bij Beweging 3.0 en St. 
Pieters en Bloklands 
Gasthuis. Hij schreef twee 
boekjes ‘Liturgie en 
dementie’ en de ‘Kruisweg’. 
Hij is beeldredacteur van het 
tijdschrift ‘Handelingen’ en 
creatief therapeut met een 
eigen praktijk voor rouw- en 
verliesverwerking. 

Informatie en aanmelding:  
secretariaatscc@gmail.com  

naar mensen die lector willen 
zijn, met name in de 
eucharistievieringen. 

De lector leest de twee 
bijbellezingen, de 
mededelingen en maakt zelf 
de voorbeden. Hij/zij 
assisteert de priester ook bij 
het uitdelen van de 
communie. 

Wanneer je, in eerste 
instantie, hulp nodig hebt bij 
het maken van voorbeden 
kun je altijd een beroep doen 
op de Werkgroep 
Voorgangers.   

Voor inlichtingen en 
aanmelden kun je terecht bij 
Leonie van de 
Haterd, leonievandehaterd@
gmail.com 

We zijn op 
zoek... 

De Rooms-Katholieke Kerk 
introduceert een nieuwe 
website: Vier.nu. Op deze 
site worden christelijke 
hoogfeesten zoals Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren 
toegelicht en bezoekers 
worden van harte 
uitgenodigd de feesten mee 
te vieren in de eigen 
parochie. De website Vier.nu 
is het vervolg op de eerdere 
campagnes Vier Kerstmis, 
Vier Pasen en Vier Pinksteren 
en krijgt een vaste plek op 
het internet.  

 

Op zondag 22 januari zal er 
na de kerkdienst om 11.45 
uur weer een bijeenkomst 
zijn in de  tuinzaal. Phil 
Jacobs zal ons vertellen wat 
zijn inspiratiebronnen zijn 
geweest en nog zijn. 
Iedereen is welkom. 

Wat ons beweegt 
16 november heeft Sytze van 
der Velde ons deelgenoot 
gemaakt  van wat hem 
beweegt. 

Het was een goede 
bijeenkomst en Sytze kijkt er 
met een goed gevoel op 
terug, zoals blijkt uit wat hij 

heeft geschreven in het 
bericht ‘Wat ons beweegt, 
een terugblik’, rechts op  
bladzijde 3 van deze 
Zandloper. 

Met vriendelijke groet, 
Ria Sweers  
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15 januari 2023 Dag van het Jodendom 2023:  
Sterke Vrouwen in Jodendom en  
Katholicisme 

Wanneer: 
zaterdag 31 januari en 14 
februari, 20.00u-ca. 21.30u 

Waar: 
Pastorie Franciscus 
Xaveriuskerk, ‘t Zand 31 

Kosten: € 5 per bijeenkomst 

De Dag van het Jodendom – 
ingesteld door de Europese 
bisschoppen – heeft als doel 
om katholieken zich meer 
bewust te laten zijn van de 
joodse wortels van hun 
geloof en om tevens kennis 
te nemen van het levende 
Jodendom. Deze Dag vindt 
ieder jaar plaats op of rond 
17 januari rond een speciaal 

thema. Het thema in 2023 is: 
Sterke Vrouwen in Jodendom 
en Katholicisme.  
Daarover organiseert het 
Spiritueel Cultureel Centrum 
(SCC) twee bijeenkomsten:  

- Op de eerste avond, 
dinsdag 31 januari spreekt 
Gilah Evers, echtgenoot van 
de Amersfoortse rabbijn 
Evers, over sterke vrouwen 
binnen het Jodendom. Zij zal 
met name aandacht besteden 
aan de rol die joodse 
vrouwen in de geschiedenis 
hebben gespeeld met de 

vraag wat wij anno 2023 
daaruit kunnen leren. 

- Op dinsdag 14 februari 
2023 spreekt Joke Brinkhof 
over sterke vrouwen binnen 
het Katholicisme. Zij is 
gepromoveerd theoloog en 
exegeet. Ze was werkzaam in 
het pastoraat o.a. in het 
aartsbisdom; en was docent 
aan de Fontys Hogeschool en 
de Universiteit Brabant 
(Theologie en 
Levensbeschouwing). Titel 
van haar inleiding is: Sterke 
vrouwen, portretten uit het 
Nieuwe Testament en de 
christelijke traditie. Ze 
verkent enkele episodes uit 
de evangeliën waarin 
vrouwen een bijzondere rol 
vervullen, waaronder 
uiteraard Maria.  

Informatie en aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com 

Korenbeleidsplan goedgekeurd –  
Werkgroep Koren zet een punt. 

In 2013 werd de Werkgroep 
Koren opgericht. De 
betrokkenheid bij en 
bezorgdheid over de koren 
van de parochie, specifiek 
van de koren die hun eigen 
kerklocatie zouden gaan 
verliezen was de directe 
aanleiding. Het primaire doel 
van de werkgroep werd al 

snel het opstellen van een 
breed korenbeleid 
aansluitend bij het OLVvA 
beleidsplan ‘Op weg naar 
2020’. 

In de afgelopen 10 jaar heeft 
de werkgroep behoorlijk aan 
de weg getimmerd. Over wat 
concreet bereikt is leest u 
meer op de pagina “Koren”. 
U vindt die pagina bij “Over 
ons” op de site van 
katholiekamersfoort.nl. 

In 2022 heeft het 
Parochiebestuur het door de 
werkgroep Koren opgestelde 
kader voor het OLVvA-
korenbeleid goedgekeurd. De 
werkgroep heeft gemeend nu 
een punt te moeten zetten 
achter haar activiteiten. De 
meeste activiteiten 
(waaronder centrale 

korenroostering) worden in 
een andere context 
voortgezet. Ook daarover 
kunt u meer lezen. 

De werkgroep bedankt alle 
koren voor hun bijdrage. De 
werkgroep heeft de vermelde 
resultaten alleen kunnen 
bereiken dankzij de 
samenwerking met en de 
open houding van de koren 
en hoopt van harte dat de 
koren verder gaan op de 
ingeslagen weg, elkaar ook in 
de toekomst zullen blijven 
opzoeken, samenwerking 
zullen zoeken waar dat nodig 
of wellicht onvermijdelijk is. 
Alles om, ook voor de 
toekomst, binnen onze 
parochie koren te hebben van 
diverse koorstijlen die 
muzikale kwaliteit kunnen 
blijven bieden in vieringen. 

Al weer een aantal weken 
geleden mocht ik op 
uitnodiging van Ria Sweers 
na de viering iets vertellen 
over wat mij beweegt, wat 
mij inspireert om 
spiritualiteit deel van mijn 
leven te laten zijn, ook als lid 
van onze 
geloofsgemeenschap. In een 
goed gevulde Hoor– en 
Leerzaal gaf ik aan hoe bij 
mij een instelling van 
wetenschappelijk en logisch 
denken enerzijds en ruimte 
geven aan het niet of anders 
zichtbare anderzijds samen 
gaan. Dit deed ik aan de 
hand van twee boeken, ‘De 
antwoorden op de grote 
vragen’ van natuurkundige/
astronoom Stephen Hawking 
en ‘De mens en zijn engel’ 
van filosoof Daniël van 
Egmond. Ik kijk er met een 
goed gevoel op terug, ook 
vanwege de betrokkenheid 
en vragen vanuit de 
aanwezigen uit onze 
geloofsgemeenschap.  
Voor de coronaperiode was ik 
zelf present bij bijdragen van 
anderen, die ik zeer de 
moeite waarde vond. Eén  
van de waardevolle 
eigenschappen van de 
Franciscus Xaverius is m.i. 
dat we een behoorlijk hechte 
gemeenschap zijn, maar 
tegelijk bestaan uit mensen 
met elk een eigen 
spiritualiteit. Daarom zou ik 
het fijn vinden als komend 
jaar weer anderen iets van 
hun geschiedenis, geloof, 
twijfel etc. met ons willen 
delen. Het is waardevol om 
zo iemand beter te leren 
kennen en ook om van ieders 
eigen spiritualiteit weer iets 
op te steken.  
Kortom, wees niet 
bescheiden, neem contact op 
met Ria Sweers en laat uw of 
jouw licht over ons schijnen! 

Sytze van der Velde  

Wat ons be-
weegt, een 
terugblik 

Energiebesparing in SFX 
Zoals eerder bericht heeft 
het Lokaal Team, in overleg 
met de kosters en technische 
groep, besloten verschillende 
energiebesparende 
maatregelen te gaan 
uitvoeren. Het 
parochiebestuur heeft 
hiervoor geld ter beschikking 
gesteld. Met enkele hiervan 
is inmiddels gestart. 
Dit zijn: 

• de achterdeur (aan de kant 
van de parkeerplaats) blijft 
dicht 

• bij de voordeur komen 
binnenkort lamellen 

• de basistemperatuur is 
verlaagd, gesprek met 
installateur is geweest over 
luchtcirculatie 

• gas- en electraverbruik 
worden gemonitord 

• zonnepanelen kunnen dit 
voorjaar geplaatst omdat 
de bevestingsdelen 
eindelijk beschikbaar zijn 

• leidingen worden geïsoleerd 

• beperking aantal lampen bij 
streaming 

• onderzoek naar 
voorzetraam bij het orgel 

• onderzoeken splitsing 
tarieven kerk, pastorie en 
woningen 

 
Namens het Lokaal Team, 
Robert Breed  



'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  
12 februari 2023. Kopij uiterlijk 5 februari 
2023. 

Zondag 15 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Huib Klamer 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 22 januari 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 29 januari 

Viering van  

Woord en Communie 

Mirjam Verstraelen 

Moniek Nusselein 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 5 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Lex van de Haterd 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 12 februari 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Fred van Kan 

Gemengd Koor Heilig 

Kruiskerk 

 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Zondagsvieringen 

 

Het thema dit jaar is: Doe 
goed, zoek recht . 

Jaarlijkse week van de Eenheid van kerken: 
zondag 15 tot 22 januari 2023 

enkele gemeenschappelijke 
liederen en in de vieringen 
zal een pastor uit een andere 
kerk spreken. Alke Liebich in 
de St. Franciscus Xaverius 
kerk en Diederiek van Loo in 
de Oud Katholieke parochie). 

 Voor meer informatie verwijs 
ik naar 
www.weekvangebed.nl/
doegoedzoekrecht 

Hartelijke groet, 

Marja Hogendoorn 
Voorzitter Pastoraatsgroep 
St. Franciscus Xaverius 

De Amersfoortse kerken, 
waaronder de St. Franciscus 
Xaverius en de Oud 
Katholieke parochie, zullen 
hier aandacht aan geven. 
We vieren op 15 januari in de 
binnenstad in de Franciscus 
Xaveriuskerk (aanvang 10.30 
uur op 't Zand 29) en in de 
Oud Katholieke parochie van 
de H. Georgius, ‘Joris op ’t 
Zand’ (aanvang 10.00 uur op 
’t Zand 13). In beide 
vieringen wordt het landelijke 
thema ‘Doe goed, zoek recht’ 
centraal gesteld. We zingen 

Zoals u inmiddels wel 
gehoord of gelezen zult 
hebben is parochievicaris 
Jesus Mauricio Meneses 
Santiago met ingang van 1 
februari 2023 door de 
bisschop benoemd als 
pastoor van de H. Titus 
Brandsmaparochie in 
Wageningen en omstreken. 
Daar zal hij pastoor Henri ten 
Have opvolgen die benoemd 

Afscheid Pastor Mauricio Meneses 
uur. Per 1 februari wordt zijn 
nieuwe adres Bergstraat 15, 
6701 AB, Wageningen. 

Het bestuur en het pastoraal 
team feliciteren Mauricio van 
harte met zijn nieuwe 
benoeming en bidden om 
Gods zegen, opdat hij in zijn 
nieuwe parochie gelukkig 
mag zijn en vruchtbaar zal 
werken. 
Wij zijn onze parochievicaris 
veel dank verschuldigd voor 
de wijze waarop hij zijn 
vertrouwen op en geloof in 
God heeft voorgeleefd en met 
ons heeft gedeeld en zullen 
zijn charisma en zondagse 
quotes node missen. 

Namens pastoraal team en 
parochiebestuur, 
Joachim R. Skiba, pastoor 
Angeliqué Liebens, 
vicevoorzitter  

is in Apeldoorn. Zijn afscheid 
met een eucharistieviering is 
in de st. Martinuskerk op 
zaterdag 28 januari 2023 om 
19.00 uur. Na de viering is er 
gelegenheid zijn om 
persoonlijk afscheid te 
nemen. 
Als afscheidscadeau stelt 
Mauricio een financiële 
bijdrage op prijs welke voor 
de inrichting van zijn nieuwe 
pastorie bestemd zal worden. 
U kunt deze overmaken naar 
bankrekening NL 22 RABO 
0128 8971 39 ten name van 
de RK Parochie HH. Martha 
en Maria onder vermelding 
van “afscheid Mauricio 
Meneses”. De 
installatieviering als pastoor 
van de H. Titus Brandsma 
Parochie is in de St. Antonius 
van Paduakerk in Ede op 
zondag 5 februari om 10.30 


