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Directe toegang tot deze subsite:
Vanaf nu is het ook mogelijk om direct naar de site van de Xaveriusgemeenschap te
komen.
Als u in de adresbalk van uw browser intypt: www.katholiekamersfoort.nl/xaverius
komt u rechtstreeks op de subsite van deze geloofsgemeenschap terecht. Klikt u boven
in het scherm op rk parochie onze lieve vrouw dan komt u op de startpagina van de
parochie.

Sla deze introductie over en ga direct naar de site van de xaverius

De geloofsgemeenschap rond de Sint Franciscus Xaveriuskerk is de oudste in de
Amersfoortse binnenstad. De oudste vermeldingen gaan terug op het begin van de 17
eeuw. Als je zo oud bent heb je ook veel meegemaakt. Het verschijnsel 'fusie' is een lot
dat de Franciscus Xaverius al eerder trof. In de jaren 50 van de 19e eeuw dwong de
bisschop de armbesturen (PC I) van beide parochies om samen te gaan. Dit werd het
R.K.Armbestuur, de voorloper van het huidige PC I. In het begin van de 60er jaren in
de

vorige

eeuw

gingen

de

toenmalige

parochies

van

Onze

Lieve

Vrouw

ten

Hemelopneming (Elleboogkerk) en die van Franciscus Xaverius samen. Dat heeft de
nodige spanningen opgeleverd. In de kerk aan 't Zand wordt als mooie herinnering aan die fusie een groot schilderij bewaard van
Maria ten Hemelopneming dat uit de Elleboogkerk afkomstig is.
Zoals dikwijls met oude kerken in binnensteden onderscheidt de Franciscus Xaverius zich van de andere geloofsgemeenschappen
doordat ze deels locaal geworteld is maar ook vele actieve gelovigen kent die uit de wijde regio afkomstig zijn. Een bijzondere
tijd is voor deze gemeenschap geweest toen ze van 1974 - 1993 de omroepparochie was van destijds de KRO en het RKK.
Landelijke bekendheid was het gevolg. Daarvan zijn nu nog de sporen in de kerk terug te vinden, o.a. de lichtinstallatie en het
schilderij van Toon Tieland dat vanuit het land werd aangeboden bij het vertrek van het Omroeppastoraat.
Daarna heeft de geloofsgemeenschap zich volop verder ontwikkeld. Een rode draad daarbij is de overtuiging dat de gelovigen
zelf de drager van de kerkgemeenschap zijn. Aandacht voor een verzorgde liturgie, kwalitatief hoogstaande zang en muziek,
voor spiritualiteit en diakonie zijn speerpunten. Dat alles samengevat in het motto: Gastvrij en spiritueel in stad en regio.
Door de fusie van 2010 is de Franciscus Xaverius een deel geworden van de parochie van Onze Lieve Vrouw, vanuit de eigen
traditie probeert de SFX bijdragen aan deze nieuwe ontwikkelingen te leveren.
Sinds 2004 heeft de geloofsgemeenschap een eigen website waarop u komt door op onderstaand plaatje te klikken. Wilt u
vandaar weer terug naar katholiekamersfoort, klik dan op het logo van de parochie op de startpagina van de SFX-site.
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