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Goed te weten
* Voor (hulp)vragen
of een rustig gesprek
met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen
met de pastorie. Dat
kan via Sytze van der
Velde tel.033
4721705 of
pg.sytze@xaverius
amersfoort.nl
* Dit nummer kunt u
ook bellen als vervoer van en naar de
kerk gewenst is!
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De Stad: een verslag
Op vrijdagavond 24 mei
zit de Franciscus
Xaveriuskerk (bom)vol
voor het multi-mediaal
event De Stad. Rondom
vijf stadsthema’s duurzaamheid;
vernieuwing;
rechtvaardigheid en
liefde; solidariteit;
spiritualiteit – treden
inspirerende sprekers
op, worden
aansprekende foto’s
getoond en meeslepende
muziek uitgevoerd. Het
energieke jeugdorkest
(AJO), bestaande uit 60
jongeren onder
de 24 jaar, onder
leiding van Rolf
Buijs, brengt vol
vuur en
volumineus
muziek ten
gehore, passend
bij de thema’s;
van de bekende
componisten
Gershwin, SaintSaëns, Mahler,
Pärt. Het AJO
speelde twee
nieuwe
composities van
vernieuwende
jonge
componisten,
Edwin Sung
(1992) en aan
het slot Maarten
Bauer (2000)
met zijn
wereldpremière
‘Een stedeling uit
het dorp’.
Op deze bijzondere
avond sprak als eerste
inleider Fokke de Jonge,
in het dagelijks leven
werkzaam op Universiteit
Wageningen, over de
initiateven in het
Soesterkwartier rondom
het herinrichten van de
oude wagenwerkplaats,
initiatieven voor
zonnepanelen en

energiebesparing.
Vervolgens zette
burgemeester Bolsius in
zijn videoboodschap
uiteen hoe Amersfoort is
veranderd: het
verdwijnen van de
dienstplichtigen uit het
straatbeeld, de sterke
groei en veranderende
samenstelling van de
bevolking, de innovaties.
Bij het volgende thema
onderwees ChristenUnie
gemeenteraadslid
Simone Kennedy dat het
bijbelverhaal van de
joodse Samson en de

palestijnse Delilah – titel
van het gelijknamige
muziekstuk van SaintSaëns dat daarna werd
uitgevoerd - , gaat over
lust en wraak, en minder
over de liefde en de
rechtvaardigheid,
waaraan we toch de
voorkeur geven.
Na de pauze hield
journalist en voormalig

hoofdredacteur van de
Amersfoortse Courant
Arjeh Kalmann een
historisch verhaal hoe
Amersfoortse scholen in
1941 met de bezetter
meewerkten aan het
verwijderen van Joodse
kinderen van hun
scholen. Één
kleuterjuffrouw,
juffrouw A. Albada,
weigert medewerking,
uit gewetensnood. Deze
dappere vrouw verdient
dat een straatnaam in
onze stad naar haar
genoemd wordt, aldus
Kalmann. Als
slotspreker maakte
straatpastor
Bernadette van Dijk
ons deelgenoot hoe
daklozen op straat
met elkaar omgaan,
elkaar helpen,
verantwoordelijkheid
nemen. Al met al een
avond die mensen
inspireerde, zoals
bleek uit het
langdurige warme
applaus. Na afloop
konden aanwezigen
onder een glaasje
napraten en velen
vroegen of er volgend
jaar een vervolg gaat
komen.
Het event werd
geheel georganiseerd
door vrijwilligers van:
het Spiritueel
Cultureel Centrum
(SCC), het AJO
(Amersfoorts Jeugd
Orkest) en het
Amersfoorts
fotografencollectief. Het
geheel werd kundig aan
elkaar gepraat door
Adriaan van Es, lid van
de Programmaraad van
het SCC.
Huib Klamer
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Wat ons
beweegt

Zondag 16 juni zal Adriaan
van Es met ons delen wat
hem beweegt.
We kennen hem als één
van onze voorgangers.
Bovendien is hij de
vertrouwenspersoon voor
onze locatie St. Franciscus
Xaverius en is hij actief bij
het Spiritueel Cultreel
Centrum.
Waarom zet hij zich in
voor onze gemeenschap
en voor vele anderen?
Hij vertelt daarover na de
viering van 16 juni om 12
uur in de Hoor en
Leerzaal.
U bent van harte
uitgenodigd.
Ria Sweers

Fantastische
ervaring
Een fantastische ervaring
van 2 Zandwachten tijdens
Open Kerk op zaterdag 18
mei.
Wat was het een leuke
dag. Maar liefst 95
bezoekers gehad!
Uit alle windstreken:
o.a.Litouwen, Canada,
Moskou, Düsseldorf,
Groningen, Twente,
Tilburg, Rotterdam,
Schiedam.
Mogelijk heeft men door
Koningsdag belangstelling
voor Amersfoort gekregen.
Er kwam om 11uur een
pianiste/zangeres uit
Gouda binnen.
Ze heeft zeker anderhalf
uur prachtig gezongen en
gespeeld.
Niek Jetten en Marita van
Haastrecht
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O Trooster,
Er zijn van die t.v. avonden,
waar je warm van wordt.
“Nederland staat op tegen
kanker”. Al die kinderen, die
al vroeg een ernstige ziekte
hebben en nog geen kans
hebben gehad om echt te
leven. Die ouders, spanning
op hun gezicht te lezen. Zal
de chemo aanslaan. En hoe
gaat het dan verder? Wat
een liefde en zorg voor hun
kind. Daar word je letterlijk
warm van. Dat warme
gevoel kan je ook
overkomen, wanneer je
zomaar getroffen wordt door
een bemoedigend woord of
een troostend gebaar. Dat
doet je iets.

Het kan ook zijn dat er iets
in je leven gebeurt,
waardoor je enthousiast
wordt, begeesterd zelfs. Wat
is het, dat je enthousiast
maakt, je drijft? In alle
godsdiensten hebben ze
daarover nagedacht. Soms
hebben ze daar een naam
aan gegeven. In de bijbel
wordt dan gesproken over
roeach, pneuma, spiritus,
iets als een hevige wind. Wij
zeggen, dat is de heilige
geest, de Geest van God Dat
lees je al heel vroeg in de
bijbel. De Rechters waren
bezielde mensen, bezield
met de Geest van Jahweh.
En dat was ook de profeet

Jesaja Jeremia, en tot slot
Jesus zelf. Over hem daalde
de Geest van God neer bij de
doop in de Jordaan. En
waarom niet over ons? Ook
wij kunnen Gods Geest
bezitten en meedelen aan
anderen. Gods Geest maakt
zich herkenbaar daar waar
vrede en gerechtigheid,
zachtheid en verkwikking,
troost en warmte de
boventoon voeren. Maar die
zijn helaas niet zo
luidruchtig. En dat is jammer
voor de H. Geest.
HAKA

Nieuws uit de Zandraad 21-5-2019
Nog geen nieuws over
beleidsplan OLVvA
In de vorige Nieuws uit de
Zandraad heb ik gemeld dat
we als Zandraad en
Pastoraatsgroep vragen
hebben beantwoord
waarmee het
parochiebestuur aan de slag
gaat als ingrediënten voor
het nieuwe beleidsplan. In de
Zandraadvergadering liet
Renée Hoes weten dat het
bestuur nog niet zo ver is. Er
wordt nog volop
gediscussieerd over welke
kant men op wil. Hoewel het
Bisdom heeft gevraagd voor
de zomer met iets te komen
wil het bestuur vooral met
een goed verhaal komen,
waar ze ook de
geloofsgemeenschappen bij
wil betrekken. Ze wil dit
proces echt beter laten
verlopen dan de vorige keer
toen mensen werden
geconfronteerd met
kerksluitingen. Het is ook
zeer de vraag of
kerksluitingen wel een
garantie en een oplossing
vormen voor een financieel
gezonde kerk. We zullen u
op de hoogte houden als er
meer nieuws te melden is.
Wij willen vooral inzetten op
er toe doen als kerk en dat
doen vanuit onze sterke
punten als SFX binnen het
geheel van OLVvA. Op de
SFX website is onze bijdrage
vanuit Zandraad en
Pastoraatsgroep die ik
hierboven noemde inmiddels
te lezen.
Gesprek met Vereniging
Geloofsgemeenschap
De Zandraad heeft een
gesprek gevoerd met de
Vereniging
Geloofsgemeenschap ’t
Zand. We vinden het
belangrijk dat we elkaar
kunnen vinden, ook in deze
tijd van mogelijke
veranderingen. Hoewel de
Vereniging momenteel een
bijna slapend bestaan leidt,
wil ze blijven bestaan, juist
met het oog op een onzekere

toekomst. In het gesprek
kwam onder andere aan de
orde hoe onze
geloofsgemeenschap haar
eigen karakter kan blijven
behouden, binnen de realiteit
van samenwerking en
inbedding binnen OLVvA.
Betekent dit je gezicht laten
zien, bijvoorbeeld door te
zingen tijdens een
parochiebijeenkomst, of
voeren we een koers die
gericht is op
onafhankelijkheid. Een wens
vanuit de Vereniging is dat
het parochiebestuur meer
dan nu gaat ondersteunen op
inhoud en voorwaarden
daarvoor gaat scheppen,
‘toerusting’ gaat opbouwen.
Ze wil graag betrokken
worden bij het beleidsplan
van OLVvA om dit soort
zaken in te kunnen brengen.
De Zandraad zegt toe zo
open mogelijk te
communiceren daarover.
Afspraken met Zandwachten
Ook is gesproken met een
vertegenwoordigster van de
Zandwachten. Er zijn nog
steeds extra Zandwachten
nodig, om een voldoende
bemensing te hebben om de
“Open Kerk” waar te kunnen
maken. We gaan wel
stoppen met de
winteropenstelling. Dan is er
te weinig aanloop en is het
ook te koud in de kerk en
zijn er te weinig mensen. Er
wordt gewerkt aan een
stappenplan voor het
opleiden van nieuwe
mensen. Op 24 augustus
wordt geëvalueerd of het
gelukt is dit alles weer goed
op de rit te hebben. De
Zandraad is erkentelijk dat
de Zandwachten dit weer
opgepakt hebben.
Verhuur en concerten
De Zandraad staat in nauw
contact met de concertgroep
over het draaiende houden
van de lopende afspraken
voor verhuur en concerten.
De verhuur levert ons
belangrijke financiële

opbrengsten op, maar vraagt
ook veel, meer dan we
misschien in de gaten
hebben gehad. De laatste
maanden is het soms met
kunst en vliegwerk van
diverse mensen weer voor
elkaar gekomen. Ook het
aspect van de BHV is er
inmiddels bij gekomen. De
Zandraad is de mensen die
zich hiervoor inzetten zeer
erkentelijk. We hopen dit
voor het nieuwe seizoen met
iets meer rust voor elkaar te
krijgen. Er zijn inmiddels
extra mensen die hebben
aangemeld om te helpen.
Ook hebben zich 6 jongeren
aangemeld die in de late
uurtjes willen helpen
sjouwen om bijvoorbeeld
stoelen weer op hun plek te
krijgen. Volwassenen die dit
af en toe willen begeleiden
blijven welkom.
Diversen
We zijn een actieve
geloofsgemeenschap die tal
van initiatieven onderneemt.
Denk aan de mensen die de
Frans en Hildehof steeds
mooier aan het maken zijn,
het opruimen van de zolder,
het verbeteren van de
verlichting achter het altaar
en de ideeën voor een
tentoonstellingsruimte op het
balkon. Voor het laatste is
het nodig de balustrade te
verhogen. De Zandraad zal
in overleg met Joost Lobach
een shortlist maken van nog
andere te nemen
maatregelen in het kader
van de veiligheid. We willen
een groene kerk zijn en gaan
o.a. in overleg met de
gemeente over
zonnepanelen. Hierover gaat
u nog meer horen. Ook op
het gebied van financiën
willen we met de tijd mee
gaan. We denken na over
het gaan neerzetten van
zogenaamde donatiezuilen
waar je met pin kunt
betalen, dit naast de
vertrouwde mandjes. We
werken dit nog verder uit.

Mauricio Meneses: ‘Pastor zijn is in
Nederland een uitdaging’
We hebben hem aan ’t
Zand al een paar keer
kunnen meemaken: de
nieuwe pastor, Mauricio
Meneses. Sinds de
samenvoeging van de
Amersfoortse parochie
van Onze Lieve Vrouw en
de Martha en
Mariaparochie (Soest,
Soesterberg, Baarn, De
Bilt, Bilthoven,
Maartensdijk en Eemnes)
neemt hij een deel van de
pastorale zorg in de SFX
voor zijn rekening. Hoog
tijd voor een (iets) nadere
kennismaking!
Mauricio is afkomstig uit
Colombia, een groot land op
de noordwestelijke punt van
Zuid-Amerika, naast
Venezuela, waar het politiek
momenteel hard tegen hard
gaat. Ook de geboortestreek
van hem kenmerkt zich op
dit moment door sociale
onrust. Hij kwam er 34 jaar
geleden ter wereld als
jongste van een gezin met
zes kinderen. Op zijn
zestiende kwam het besef −
hoewel hij als jongen
eigenlijk wel arts had willen
worden − dat hij geroepen
was om priester te zijn. In
Colombia volgt een
kandidaat-priester een iets
andere weg dan in
Nederland. Na een jaar als
kandidaat priesterstudent
volgde hij drie
bachelorstudies: catechese
(bijbelse pedagogiek);
religiewetenschap en
theologie. Hij haalde een
specialisatie in hedendaagse
filosofie.
Pas in Nederland − sinds
2014 − ontving de jonge
priester-student zijn wijding.
Hij werd in Colombia lid van
de communiteit van de
“Missionarissen van Christus
Leraar”, die vooral onder
arme mensen werkt (o.a.
voor kinderen met aids).
Deze religieuze communiteit
bestond aanvankelijk in
Klazienaveen, maar in het
kielzog van bisschop Eijk
(toen nog van Groningen)
belandde de gemeenschap in
Utrecht, waar hij in 2014
samen met drie andere
medebroeders terecht kwam
en zijn studie afrondde. In
mei 2017 werd hij tot diaken
gewijd, in november van dat
jaar tot priester. Hij spreekt
intussen vrijwel foutloos
Nederlands, maar vindt het
nog steeds een moeilijke,
onregelmatige taal.
Mauricio gaf gehoor aan het
verzoek van de bisschop om
zich in te zetten voor het
pastorale werk, want hij zag
hoe hard priesters in

Nederland
worden
gemist. In
de Martha
en Mariaparochie
werd hij
parochievicaris en
nu bedient
hij − met
collega
Skiba −
maar liefst
veertien
locaties.
Pastor zijn
is in
Nederland
een
uitdaging, stelt hij vast. “Je
kunt hier niet verwachten
dat de mensen wel naar de
kerk komen, je moet echt op
ze af gaan. En je moet ze
niet benaderen vanuit gezag,
maar vanuit inspiratie.”

Het geloof is een gave, vindt
hij, en daarvan moet je
getuige zijn in de grote
wereld. Ook de mensen van
’t Zand wil hij uitnodigen om
de gemeenschap met God en
elkaar te blijven zoeken.

Trouw blijven

Nieuwe geboorte

Amersfoort kent hij sinds zijn
stage in de O.L.V.-parochie;
hij woonde toen in
Hooglanderveen. De
gecentraliseerde
stadsparochie kent een grote
verscheidenheid. Zo kijkt hij
ook naar de gemeenschap
aan ’t Zand. “De Franciscus
Xaverius is niet bepaald
traditioneel, maar ze weten
hier wél een echte
gemeenschap te vormen.
Mensen gaan hier doorgaans
heel bewust naar de kerk. ’t
Zand doet het heel goed.
Maar we moeten wél trouw
blijven aan de richtlijnen
voor de liturgie en de
sacramenten,” voegt hij er
meteen aan toe en hij
benadrukt dat je altijd trouw
moet zijn aan wat je in volle
vrijheid hebt beloofd.
Bijvoorbeeld het celibaat.
“Als je daarvoor in alle
vrijheid hebt gekozen, moet
je je daaraan houden.”

Mauricio Meneses heeft in
Nederland z’n draai wel
gevonden, maar Colombia is
nog lang niet vergeten. Drie
keer per week skypet hij met
zijn moeder − “of je nu
priester bent of paus, voor
een moeder blijf je altijd
haar kind” − en vorig jaar
ging hij nog even terug (14
uur vliegen!). Moeder
Meneses komt trouwens zelf
in augustus naar Nederland,
en hij verheugt zich daar
heel erg op.

Het belangrijkste is dat de
gelovigen een echte
gemeenschap vormen, vindt
hij. “Hier in Nederland moest
ik opnieuw leren om met
mensen in gesprek te gaan.
Veel mensen zijn zoekers, ze
verlangen naar het
transcendente. Als priester
moet je proberen met de
gemeenschap mee te lopen
en als herder ook zo effectief
mogelijk te zijn in je werk,
omdat je straks misschien
weer ergens anders in de
wereldkerk aan de slag
moet.”
Elke viering is voor hem een
wonder, aldus Mauricio. “Dat
mensen samen komen
rondom het woord en
rondom Jezus, om God te
eren. Hij komt naar ons toe!”
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Mediteren

Maandelijkse bijeenkomst
1e zaterdag van de maand
9.30-11.00, ook in juli en
augustus

Zijn komst naar Nederland
ervaart hij achteraf als een
nieuwe geboorte. “Ik moest
een nieuwe wereld
ontdekken, een nieuwe taal
leren, en zelfs een nieuw
rijbewijs halen…”Verder vult
Mauricio, die erg van
kaarsen houdt (“ze geven
me veel rust”), zijn vrije tijd
met lezen, wandelen en
concertbezoek met vrienden.
Zelf muziek maken is er niet
bij, al heeft hij vroeger in
Colombia wel gitaar
gespeeld. “Muziek zit de
Colombianen in het bloed.”
En lezen natuurlijk, vooral
ook in het Nederlands, om
de taal nog beter onder de
knie te krijgen. Hij noemt
o.a. het bekende boek van
Jan Siebelink, “Knielen op
een bed violen”, dat hem een
verrassende blik op een
bijzonder stukje Nederlandse
godsdienstbeleving
verschafte. En hij gaat graag
in gesprek. “Ik ben een mens
onder de mensen, ik ben
sociaal ingesteld, ik hóu van
mensen...”

Ook in de komende zomer
gaan onze maandelijkse
meditatiebijeenkomsten
gewoon door.
In het mediteren proberen
we ruimte te maken voor
onszelf en voor God
(=Vacare; van dit latijnse
woord is ons woord vakantie
afgeleid. Je zou kunnen
zeggen dat we innerlijkspiritueel op vakantie gaan).
We beginnen met te
ontspannen om de innerlijke
drukte in ons los te laten. Na
een stiltemeditatie lezen we
een tekst uit de mystiek of
de bijbel. Dat doen we
volgens de benedictijnse
methode van de lectio divina
(al 14 eeuwen beproefd). Na
aandachtige lezing (lectio) ,
overwegen we waar en hoe
de tekst ons raakt
(meditatie), welke verlangen
het oproept (gebed); en
zoeken de beschouwing
(contemplatie).
Ervaring is geen vereiste,
ieder blijft een beginner.
Kom eens proberen of deze
weg bij je past.
Begeleiding: Sonja van den
Brand en Huib Klamer
Locatie: pastorie Franciscus
Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aanmelding: Sonja van den
Brand, koola003@hotmail.co
m
Bijdrage: € 3 per keer
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Dank!

Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaverius
behorend tot
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
't Zand 31
3811 GB Amersfoort
Telefoon: (033) 4721705
E-mail secretariaat:
secretariaatsfx@gmail.com
Website geloofsgemeenschap:
www.xaveriusamersfoort.nl
NL39 INGB 0000177507
tnv RK Parochie OLVA
Franciscus Xaverius
te Amersfoort
Website parochie OLVvA:
www.katholiekamersfoort.nl

Gastvrij en
spiritueel in stad
en regio

Wat een meeleven na het
overlijden van onze
zorgzame, lieve, niet
aflatende, inspirerende en
dappere Pea van de Velde
Zoveel bloemen, lieve
bemoedigende woorden via
telefoon, brief of mail of
persoonlijk uitgesproken. De
ervaring dat zij een plaats
heeft in het hart van velen is
ons tot troost.
Amersfoort mei 2019
Loes en Cock Brutsch – van
de Velde
Bart Verreijt
Iet Schomaker

Hoe hou jij de moed erin?
Ontmoetingsmiddag ‘Leven met en na kanker’
Toon Hermans Huis
Amersfoort organiseert
samen met Lotgenotenkoor
Zingen voor je Leven
Amersfoort, St.
Lucasparochie en
Protestantse Gemeente
Leusden een middag van
ontmoeting, verbinding,
bemoediging, rond het thema
‘hoop en veerkracht’.

Zaterdagmiddag 15 juni vindt
de bijeenkomst in Leusden
plaats en is bestemd voor
iedereen die te maken heeft

(gehad) met kanker. Er zijn
verschillende bijdragen,
bijvoorbeeld van Habiba,
bekend van het tvprogramma “Groeten uit
Holland”, zij zal een gedicht
voordragen. Ook luisteren we
naar muziek, verhalen, en
gedichten rond het thema
‘hoop en veerkracht’. Daarna
is er ruimte in De Kom en op
het plein om elkaar te
ontmoeten met een drankje
en een kleine versnapering.
Veerkracht, daar heb je een
behoorlijke portie van nodig
als je geconfronteerd wordt
met kanker. Of het nu bij
jezelf is of bij een naaste,
leven met of na deze ziekte
vraagt veel energie.
Samenkomen en open praten
over het leven met en na
kanker, geeft steun en
inspiratie.

Wij zijn:
Toon Hermans Huis
Amersfoort
Lotgenotenkoor Zingen voor
je Leven Amersfoort
Open Atelier THHA
St. Lucasparochie
Protestantse Gemeente
Leusden
Zaterdag 15 juni van 15.0017.30 uur
Locatie: St. Jozefkerk | De
Kom Leusden,
Hamersveldseweg 51
Meer info: www.thha.nl
De toegang is gratis en
iedereen is welkom. Een
vrijwillige bijdrage voor de
onkosten wordt natuurlijk
altijd gewaardeerd.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
veerkrachtbijkanker@
gmail.com

Zondagsvieringen
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!
Zondag 16 juni
Viering van Woord en Gebed
Adriaan van Es
Giny Wierenga
Koorgroep ‘t Zand
Zondag 23 juni
Viering van Woord en Gebed
Phil Jacobs
Sonja van de Brand
Cantorij

Zondag 30 juni
Eucharistieviering
Pastor Mauricio
Koorgroep ‘t Zand
Zondag 7 juli
Viering van Woord en Gebed
Monique Derks
Mirjam Verstraelen
Cantorij
Zondag 14 juli
Viering van Woord en Gebed
Josephine van Pampus

Koorgroep ‘t Zand
Er is een Jeugdactivileit!
Zondag 21 juli
Viering van Woord en Gebed
Adriaan van Es
Huib Klamer
Cantorij
Zondag 28 juli
Eucharistieviering
Pastor Mauricio
Koorgroep ‘t Zand

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op
14 juli 2019. Kopij uiterlijk 7 juli 2019.
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: www.xaveriusamersfoort.nl. 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

