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Plaats (tenzij anders vermeld): Franciscus Xaverius, de kerk of de pastorie, ’t Zand 29/31 Amersfoort 
NB :  begin 2018 wordt de pastorie mogelijk  verbouwd, dan worden er andere locaties gezocht. 

                                                        

Opgave en informatie: tenzij anders vermeld,  

secretariaatscc@gmail.com,  evt. 033- 4721705 (9-12uur) 

Het programma staat ook op: www.sccamersfoort.nl 

Bijdrage: als de bijdrage voor u een probleem is, wilt u dat dan aangeven?  

  
Inhoudsopgave 

2017 
 Vanaf september     Maandelijks terugkerende programma’s 
23 september     Dood. En dan ……..? 
30 september Hervorm de kerk, wat Luther zou zeggen  

in onze tijd. 
14 oktober      Maria devotie in deze tijd 
26 oktober      Hoe we bidden 
4   november     De 10 Woorden 
9   november      Hoe we bidden   
23 november             Hoe we bidden   
7 december      De 10 Woorden  
9 december  Bibliodrama, jouw kijk op het 

kerstverhaal 
16 december       Meezingworkshop Weihnachtsoratorium 

 2018 
10 januari  De 10 Woorden  
12 januari  Psalmen- een wonderlijke wereld 
17 januari  Meditatief en contemplatief gebed 
19 januari  Psalmen- een wonderlijke wereld 
20 januari  Mediteren met kinderen ( in de      

basisschoolleeftijd ) 
26 januari  Psalmen- een wonderlijke wereld  
27 januari   Franciscuslezing. Hart van de stad 
31 januari  Meditatief en contemplatief gebed 
2 februari  Psalmen- een wonderlijke wereld 
10 februari  Zinvol leven 
21 februari  De 10 Woorden 
24 februari De schoonheid van de Byzantijnse 

mozaïeken 
21 maart  De 10 Woorden 
24 maart  De kunst van het leven 
21 april  De schoonheid van de schepping 
26 april  De 10 Woorden 
30 mei  De 10 Woorden   
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Vacare, christelijke meditatiegroep, maandelijks 
Onze maandelijkse bijeenkomst beginnen we met een korte lichaamsoefening om helemaal aanwezig te 

zijn. Aansluitend doen we een stille meditatie van 20 minuten. Vervolgens lezen we een tekst uit de bijbel 

of van een mysticus (volgens de benedictijnse methode van de ‘lectio divina’). We ‘proeven’ de tekst en 

overwegen wat ons daarin raakt en waarom. We wisselen kort ervaringen uit. Ervaring is geen vereiste. 

Iedereen blijft een beginner.  

 

Begeleiding: Inge van den Bosch en Huib Klamer 

Datum en tijd: maandelijks, elke 1e zaterdag van de maand 9.30-11.00  

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@zonnet.nl  

Bijdrage: € 3 per keer 
 

 

 

Herinneringsboekje schrijven, tweewekelijks 

We komen bij elkaar en delen wat wij de afgelopen weken hebben meegemaakt, wat ons heeft geraakt. Een 

ontmoeting, een bericht in de krant, een bezoek aan een museum. Dat gaat ieder vervolgens weergeven in 

een ‘herinneringsboekje’, bijvoorbeeld met een tekening, een tekst, een foto,  een knipsel. Leuk om te doen, 

we ontmoeten elkaar en je kunt anderen iets laten zien.  

 

Begeleiding en aanmelding:  Titia Weultjes, titiaweultjes@gmail.com  

Datum en tijd: tweewekelijks, dinsdagmiddag 14.00 - 16.30  

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aantal deelnemers: maximaal  6-8  

Bijdrage: € 5 per keer 
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De wijsheid van Prediker,  maandelijks 
Alles is betrekkelijk. Zo luidt kort gezegd de boodschap van Prediker, een klein boekje uit het                    

Eerste Testament. Het gaat over levenswijsheid van een sceptische beschouwer. Die wordt niet cynisch, 

want er klinkt warmte uit zijn woorden. Er zijn mensen die Prediker rekenen tot hun meest geliefde 

geschrift. Met Prediker gaan we het nieuwe seizoen in.  

 

Samen lezen in het Eerste Testament, met elkaar spreken over wat de tekst ons doet, wat de woorden 

betekenen voor de dag van vandaag. Steeds weer verrassend. 

 

 

Begeleiding: Jan van Adrichem 

Datum en tijd: maandelijks, elke1e woensdag van de maand 20.00 - 21.30 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aantal deelnemers:  maximaal 15  

Aanmelding: Jan van Adrichem, jvanadrichem95@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

zaterdag 23 september 10.30 – 12.00  

Dood. En dan…..? 
 

Was het voor zeer veel christenen in de eerste helft van de 20ste eeuw zeker dat een mens later in 

het hiernamaals verder zou leven, in de 21ste eeuw staat deze zekerheid voor velen minder vast. 

Het denken over ‘Is er leven na de dood?’ is sterk toegenomen. Vragen omtrent ‘Dood en dan….?’ 

horen bij het leven.  

De oriëntatie op dood, wat daarna en rouwrituelen in verschillende culturele en religieuze stromingen is actueel.  

Welke rituelen horen bij dood en wat hebben deze gebruiken te maken met het denken over de dood en het mogelijke leven na 

de dood? We gaan in gesprek over gewoonten rondom sterven en rouw in Mali en Kameroen. Wat herkennen wij in onze 

westerse samenleving van hun traditie en kunnen wij hieruit inspiratie putten? 

 

Inleider: Wouter van Beek, emeritus hoogleraar culturele antropologie, verbonden aan het African studies Centre in Leiden 

Datum: zaterdag 23 september 10.30 – 12.00 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31  

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 



 

zaterdagmiddag 30 september 14.30  - 17.30 (in samenwerking met oecumenisch centrum                        

Het Brandpunt) 

Hervorm de kerk,  

wat Luther zou zeggen in onze tijd 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de  

slotkerk te Worms.  

Luther wilde de kerk hervormen, wat uitliep op een nieuwe kerk: de protestantse. Maar de hervorming is  

                                  niet af.  

Ook de kerken in onze tijd – zowel protestantse als rooms-katholieke – staan voor de taak om zich te hervormen:  

zich te herbronnen én zich af te stemmen op onze tijd.  

Twee prominente theologen uit de protestantse en rooms-katholieke kerk geven elk in vijf stellingen hun visie. Én u hoort 

enkele inspirerende praktijkvoorbeelden van vernieuwing: Daarover gaan we met elkaar in dialoog. 

 

Inleiders: 

- dr. Frank Bosman, spraakmakend Rooms-Katholiek theoloog, auteur, verbonden aan de Universiteit van Tilburg 

- ds. Rob Visser, PKN-pionier, predikant in Amsterdam IJburg, oprichter van Parentshouses (ook in Nieuwland). 

Met twee praktijkvoorbeelden van Diederiek van Loo, predikant, verbonden aan de Lutherse experimenteergemeente in 

Amersfoort en Maria Leunissen uit de religieuze leefgemeenschap Castella (‘Huisje’) in Hilversum. 

Gespreksleider is  Wiena Bakker, theoloog, actief in Het Brandpunt. 

Datum: zaterdagnamiddag 30 september  14.30  - 17.30 

Plaats: oecumenisch centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort 

Informatie en opgave:  secretariaatscc@gmail.com 

Bijdrage: vrijwillig  

 

 
 

 



 

 

zaterdag 14 oktober 10.30 - 12.30 

Maria-devotie in deze tijd 
 

 

 

 

 

 

 

Mariabeeldje 16e eeuw                       Mantelmadonna 2011

  

Mariaverering speelt van oudsher een belangrijke rol bij de meerderheid van de christenen 

(katholieken, anglicanen en orthodoxen). 

Dit komt tot uitdrukking in gebeden, gezangen en in beelden, schilderijen en iconen in kerken en thuis. Maria representeert             

het vrouwelijke in het evangelie.  

U hoort wanneer Mariaverering is begonnen en waarom in protestantse kerken Maria veel minder belangrijk is.  

We gaan met name na wat de betekenis is van Maria in onze tijd.  

 

Inleider: Wiel Logister 

Wiel Logister (1938), was hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 2002 tot 2011 was hij 

provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de Montfortanen.       

Datum: 14 oktober, 10.30 - 12.30 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
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donderdag 26 oktober, 9 en 23 november. 19.30 - 22.00 

Hoe we bidden  
Mensen  voelen schroom als het gebed ter sprake komt. Dat is niet nieuw. “Heer, leer ons bidden”, 

vraagt een discipel aan Jezus. Hoe bidden we? Wanneer en waar? Werkt ons gebed? Wat kunnen 

we leren van elkaar en anderen? Wat kunnen we leren van andere geloofstradities?  

Deze vragen gaan we met elkaar verkennen. 

Aan de orde komt:  

- wat de bijbel leert over gebed (het evangelie en de psalmen) 

- soorten gebed: lofprijzing, smeekgebed, voorbede, zegen, gebed in nood, schietgebed, stil gebed, vergeving 

- persoonlijk gebed; bidden met/voor anderen: met kinderen, een zieke of stervende  

- houding, gebaren, teksten, beelden 

- hoe gebed verbinden met eigen leven en samenleven. 

  

Begeleiding:  Ellen Hogema, diaconaal pastor parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en  Phil Jacobs, geestelijk verzorger  

Data en tijd : donderdag 26 oktober, 9 en 23 november. 19.30 - 22.00 

Maximum 15 deelnemers (bij voldoende belangstelling wordt een tweede cursus georganiseerd) 

Bijdrage: € 10 voor 3 avonden  

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk., ’t Zand 31 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 

 

 

 



zaterdag 4 november 10.30 – 13.30 (1e bijeenkomst) 

De 10 Woorden   
In een serie van 10 bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over de 10 woorden, die 

Mozes in de Bijbel op de berg Horeb ontving op twee stenen. Uitgangspunt voor deze 

bijeenkomsten is het boek ‘Erfenis zonder testament’ van Hans Achterhuis en Maarten van 

Buuren. Zij benaderen de 10 Woorden niet vanuit religieus gezichtspunt maar hun centrale 

vraag is: wat moeten wij met de 10 geboden in onze seculiere samenleving?  

Deze eerste van de 10 bijeenkomsten is met Maarten van Buuren. Met speciale aandacht  
voor het eerste gebod “Gij zult geen andere geboden voor mijn aangezicht hebben”.  
 
 

Inleider: Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar letterkunde Universiteit van Utrecht, auteur van diverse boeken op het 

gebied van literatuur, filosofie en geschiedenis 

 Thema’s/data/tijd: zaterdagochtend 4 november 10.30-13.30;   
                                                de volgende avonden (steeds van 20.00 - 22.00):  

- donderdag 7 december: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’ 

- woensdag 10 januari: ‘Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God,  

  niet ijdel gebruiken’ 

- woensdag 21 februari: ‘Gij zult de sabbat in ere houden’ 

- woensdag 21 maart: ‘Eer uw vader en uw moeder’ 

- donderdag 26 april: ‘Gij zult niet doden’ 

- woensdag 30 mei: ‘Gij zult niet echtbreken’ 

- woensdag 12 september: ‘Gij zult niet stelen’ 

- donderdag 11 oktober: ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’ 

- woensdag 21 november: ‘Gij zult niet begeren’ 

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5 voor de eerste ochtendbijeenkomst, verder € 3 per avond 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com   



donderdag 7 december 20.00 – 22.00 (2e bijeenkomst) 

De 10 Woorden  
 ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’ 

 

Inleider: Leo Koerhuis, voormalig geestelijk verzorger De Lichtenberg, eerder voorganger Franciscus Xaveriuskerk 

 

 

 

 

 

zaterdag 9 december 10.30 – 15.00 

Bibliodrama, jouw rol in het  kerstverhaal 

 We lezen het kerstverhaal, kijken naar de personen in het verhaal, leven ons in 

hun gevoelens en gedachtes. En gaan dan met elkaar in gesprek en kiezen een rol 

in dit verhaal. Op een heel ontspannen manier. Zo krijgt het verhaal een heel 

persoonlijke betekenis voor je.  

 

Begeleiding: Kitty Bouwman, pastor en begeleider in bibliodrama  

Maximaal 12 deelnemers (alle leeftijden zijn welkom) 

Datum: 9 december 10.30 - 15.00 (lunch zelf meenemen) 

Plaats: pastorie St Josephkerk, van Tuyllstraat 2,  Hooglanderveen  

Bijdrage: € 7 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 

 

 



 

zaterdag 16 december 10.30- 12.30  

Meezingworkshop Weihnachtsoratorium 

U krijgt een korte inleiding over het Weihnachtsoratorium. Vervolgens gaat u zelf luisteren, 

oefenen, zingen en beleven. Zangervaring is geen vereiste.  

 

Begeleiding: Frits Klostermann 

Datum en tijd: 16 december, 10.30 -12.30 uur 

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 

 

 

woensdag 10 januari 2018 : 20.00 - 22.00 (3e bijeenkomst) 

De 10 Woorden 
 ‘Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God,  

  niet ijdel gebruiken’ 

 

Inleider: Arnold Schilder, voormalig directeur van De Nederlandse Bank, hoogleraar Accountantscontrole. Hij studeerde naast 

theologie (hoofdvak ethiek) ook economie. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 vrijdagavonden januari-februari (met de zusters van St Joseph) 
Psalmen – een wonderlijke wereld  
Psalmen zijn 'deuren' die toegang geven tot een wondere wereld – 
de werkelijkheid van ons dagelijks leven. Doen ons verwonderen dat dat er meer is tussen hemel en aarden. 
Tillen ons steeds opnieuw uit boven onszelf . 
Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons opnieuw psalmen te ontdekken.  
 
 

12 januari      psalm 148   Anne-Marie Bos 
19 januari      psalm 136   Leon Teubner 
26 januari      psalm 111   Paul Reehuis 
2   februari     psalm 47     Kees Waaijman 
 
Datum en tijd: 4 vrijdagavonden van19.30 - 21.30 uur ( zie boven)  

Plaats: Woonzorgcentrum Mgr Blom, Barchman Wuytierslaan 55, Amersfoort 

Bijdrage: € 12 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) 

Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,  Jeanne.Hommenga@beweging3.nl  of telefonisch  033 4698100 
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woensdag 17 en 31 januari 19.30- 21.3 

Meditatief en contemplatief gebed 
Ook de christelijke traditie kent methodes voor meditatie. Mediteren met hulp van teksten, visualiseren,  

gebruik van ‘heilige’ woorden (wat in het Oosten ‘mantra’s’ heten), inkeer, contemplatie. We gaan in de 

leer bij de ‘klassieken’ Teresa van Avila (1515- 1582) en bij haar tijdgenoot  Ignatius van Loyola en staan 

stil bij eigentijdse gidsen, (John Main en Franz Jalics).  We gaan ook oefenen.  
 

 

 Begeleiding: Huib Klamer 

Datum en tijd: 17 en 31  januari 19.30 - 21.30  

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 6 voor 2 avonden  

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 zaterdag 20 januari 10.30- 16.30 (in samenwerking met Vacare Nederland, landelijke dag) 

Mediteren met kinderen (in de basisschoolleeftijd) 

Meditatie beoogt het religieuze – het ‘sprankje van eeuwigheid’ – in ons  tot ontwaken en diepere bloei te 

brengen. Hoe komen kinderen met dit ‘sprankje’ in contact? We verkennen wegen waarop wij, 

volwassenen, met kinderen kunnen mediteren vanuit de christelijke traditie.  

 

 

 

 

 

Begeleiding: Kitty Bouwman, docente in de studie spiritualiteit, geestelijk begeleider en hoofdredacteur van Herademing, 

oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit 

Doelgroep: predikanten, pastores, kerkelijk werkers, begeleiders van kindernevendienst en kinderactiviteiten en anderen die 

met kinderen werken 

Datum en tijd: zaterdag 20 januari  10.30 – 16.30 uur (lunch zelf meenemen) 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31 

Bijdrage: € 35 (ga na of u dit bedrag kunt declareren bij uw kerk) 

Voor informatie: vacare@protestantsekerk.nl; Machteld Hoekzema, tel. 030-2893689 

Opgave: zie www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/mediteren-met-kinderen 
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zaterdag 27 januari 15.00- 17.00 

Franciscus Xaveriuslezing.  

Hart voor de stad  

het voorbeeld van de Egidiusbeweging in Antwerpen  

Hilde Kieboom (1965) stond aan het begin van de Egidiusbeweging in Antwerpen, met nu ook 

stichtingen in Amsterdam, Apeldoorn en Utrecht. Deze katholieke lekenbeweging verbindt geloof met 

maatschappelijk engagement. Ze houdt wekelijkse vieringen maar helpt ook concrete sociale problemen 

oplossen. Door bezoeken van eenzamen (ouderen), lessen aan migrantenkinderen,  hulp aan daklozen, organiseren van 

goedkope maaltijden, entameren van multireligieuze dialoog (vooral als zich incidenten voordoen).  Voor haar werk werd 

Kieboom door de koning tot barones ‘verheven’. 

 

Inleiding: Hilde Kieboom.  

Praktijkvoorbeelden: Ellen Hogema, pastoraal werker parochie OLVA, en Ronald Dashorst, verbonden aan  Sant 

Egidio Apeldoorn.  

Datum en tijd : zaterdagmiddag 27 januari 15.00- 17.00 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



zaterdag 10 februari 10.30 - 16.00  (in samenwerking met de St Ansfriduskerk) 

Zinvol leven  
Wat verlang ik? Wat zijn de waarden die mij drijven? Hoe geef ik die vorm in mijn leven? Op deze 

levensvragen kunnen religies en filosofen alleen algemene antwoorden geven. Ieder mens moet ook 

persoonlijk de vraag beantwoorden wat de zin van zijn/haar leven is en hoe hij/zij daar concreet 

inhoud aan geeft. Juist ook op kritische momenten en fases in het eigen leven. Dat is niet altijd 

gemakkelijk. Zingeving is volgens de Belgische psychiater Dirk de Wachter hét sociale vraagstuk van onze tijd.  

In deze workshop gaan we dit nader verkennen; we doen eenvoudige oefeningen en gaan met onszelf en met elkaar in gesprek.  

 

Begeleiding: Marion van Bruggen, doopsgezind predikant en consulent bij coachingsbureau Van Ede &  Partners,  

                           Huib Klamer, gepensioneerd, eerder werkzaam in het bedrijfsleven, nu voorganger in de Franciscus Xaveriuskerk  

Datum: 10 februari, 10.30 - 16.00 (lunch zelf meenemen) 

Plaats: St Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort  

Bijdrage: € 7 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

 

 

woensdag 21 februari 20.00- 22.00 (4e bijeenkomst) 

De 10 Woorden 
‘Gij zult de sabbat in ere houden’ 
 
Inleider: Guus Timerman, zorgethicus en onderzoeker verbonden aan de Stichting Presentie en Zorg, eerder diaconaal pastor 
Parochie Amersfoort. 
 
 

 

 



zaterdag 24 februari, 10.30 - 12.30 

De schoonheid van de Byzantijnse mozaïeken 

In heel het Byzantijnse Rijk, van Italië (bijvoorbeeld Ravenna) tot diep in het Midden Oosten werden 

kerken uitbundig versierd met kleurige mozaïeken. Bij mijn reizen in Jordanië heb ik veel 

mozaïekvloeren gezien. De wanden zijn daar in de loop der eeuwen door aardbevingen en 

oorlogsgeweld verdwenen. Die vloeren vertellen ons verhalen over christenen die pelgrimeren, zaken 

doen, genieten van de natuur en bedreigd worden door omliggende volkeren. 

 

 

 

Inleider: Jan van Adrichem 

Datum en tijd: zaterdag 24 februari 10.30 - 12.30 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31  

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 
 
 

woensdag 21 maart 20.00- 22.00 (5e bijeenkomst) 
De 10 Woorden  
‘Eer uw vader en uw moeder’ 
 
Inleider: Annemarie Raat, vertrouwensarts bij Veilig Thuis, parochiaan van de geloofsgemeenschap St Franciscus Xaverius  
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 zaterdag 24 maart 10.30 - 12.30  
De kunst van het leven 
lessen uit de filosofie 

Worden wie je bent. Zelfontplooiing. Geluk. Wie wil dat niet? Hoe doe je dat? Je kunt handvatten zoeken 
in zelfhulpboeken. Maar kom je er daar mee? We kunnen ook te veel met onszelf bezig zijn. Er is méér 
dan jezelf alleen. De mens is ook een sociaal en religieus wezen (als je in God gelooft). Je wordt pas echt 
mens in en door je relaties met anderen en de Ander (God). Dan kijk je meer dan alleen jezelf.                    
Juist jezelf loslaten kan bevrijdend werken. 
Over deze vragen gaat Renée van Riessen met ons te rade bij grote filosofen – Søren Kierkegaard, 

Martin Buber, Emmanuel Levinas. Van Riessen leest met ons aansprekende teksten en gedichten.  

 

 

Inleider: dr. Renée van Riessen, hoofddocent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en bijzonder 

hoogleraar christelijke filosofie (Universiteit Leiden). Ze schreef diverse boeken, onder andere over de ziel, en vier 

gedichtenbundels. 

Datum: zaterdag  24 maart 10.30 - 12.30 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
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zaterdag 21 april 10.30- 15.30  (in samenwerking met de St. Ansfriduskerk)  

De schoonheid van de schepping, in de ogen van Hildegard van Bingen 

Hildegard van Bingen voelde zich diep verbonden met de ‘groene kracht’ van de natuur en schreef 

handboeken over kruiden.  Ze had visoenen,  schreef en componeerde liederen. Ze bouwde twee kloosters, 

adviseerde vorsten, correspondeerde met Bernardus van Clairvaux. Hoor meer over deze inspirerende 

vrouw in deze workshop. 

Met teksten, aandacht voor de natuur, beweging en muziek.  

 

Begeleiding: Agnes Janmaat, coach/trainer psychosynthese en docente meditatieve dans 

Datum: zaterdag 21 april 10.30 – 15.30 (lunch zelf meenemen) 

Plaats: St Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort 

Bijdrage: € 7 

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

donderdag 26 april, 20.00 – 22.00 (6e bijeenkomst) 

De 10 Woorden  
‘Gij zult niet doden’ 

 

Inleider: Niels Morpey, directeur vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, 

eerder pastor Franciscus Xaveriuskerk 

 

 

woensdag 30 mei, 20.00 – 22.00 (7e bijeenkomst) 

De 10 Woorden  
‘Gij zult niet echtbreken’ 

 

Inleider: Kees Geelhoed 
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   Spiritueel 

   Cultureel 

   Centrum 
 

 Zie voor links met andere programma’s: 

- www.xaveriusamersfoort.nl 

- www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/onze-geloofsgemeenschappen  

- www.sintansfridus.nl 

- www.geloofsgemeenschaptzand.nl 

- www.hetbrandpunt.net 

 

Het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) is een centrum van de parochie Onze  Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Andere centra zijn het Bezinningshuis, het Oecumenisch-, het Diaconaal-, het Catechetisch- en het Eucharistisch Centrum. 

Het SCC is verbonden aan de Franciscus Xaveriuskerk en organiseert workshops, concerten, interactieve bijeenkomsten. 

 

De Programmaraad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het SCC. 

Leden van de Programmaraad zijn, Adriaan van Es, Phil Jacobs, Huib Klamer, Josephine van Pampus, Geurt Roffel,                          

Pieter Rookmaaker en Cor Scholten. 

De Raad van Advies adviseert over inhoudelijke invulling. Leden van de Raad zijn: Cor Arends (geestelijk verzorger Zon en 

Schild), Inigo Bocken (directeur Titus Brandsma Instituut) en Yvonne Ploum (directeur museum Oud Amelisweerd). 

 

Meer informatie: www.sccamersfoort.nl 

Secretariaat: secretariaatscc@gmail.com t.a.v. Ien Hoekstra en Tineke Kuipers 

http://www.sintansfridus.nl/
http://www.geloofsgemeenschaptzand.nl/
mailto:secretariaatscc@gmail.com

