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Plaats (tenzij anders vermeld): Franciscus Xaverius, de kerk of de pastorie, ’t Zand 29/31 Amersfoort 
                                                        

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 2018 
 
 Vanaf september     Maandelijks terugkerende programma’s 
 
12 september     De 10 Woorden, 8e gebod 
18 september     Vredesweek  
                                  ‘De nieuwkomers’ 
4   oktober             De 10 Woorden, 9e gebod 
20 oktober             Onrustig zoeken naar het ultieme 
10 november     Dood en dan…. 
24 november      De 10 woorden, 10e gebod   
1   december            In welke Sint Nicolaas geloven wij  
23 december         Lessons and Carols 

 2019 
 
 
 
11  januari  Psalmen 
12 januari           Bezield en bezielend (1)  
18  januari          Psalmen 
25 januari   Psalmen 
26 januari            Franciscus Xaveriuslezing 
1   februari          Psalmen  
16 februari          Bezield en bezielend (2) 
17 maart              Het verdriet van Jeremia, 
6   april                 Bezield en bezielend (3) 
24 mei                  De Stad 
25 mei                  Bezield en bezielend  (4)    
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 Vacare  

 Maandelijkse meditatiebijeenkomst 

 

Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer 

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

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@hotmail.com 

Bijdrage: € 3,00 per keer 

 

Zoek je stilte en verdieping? Verlang je iets te ervaren van het mysterie, dat we God noemen? Misschien kan mediteren je 

daarbij helpen. In meditatie maken we  ruimte voor God (latijn: Deo Vacare).  

Op onze maandelijkse bijeenkomst gebruiken we vooral christelijke meditatiemethodes. We zoeken stilte, lezen aandachtig 

teksten uit de mystiek of de bijbel ( ‘lectio divina’) en wisselen onze ervaringen uit. Ervaring is geen vereiste, want iedereen 

blijft een beginner. Je kunt ook gerust eens komen proberen en voelen of het iets voor je is.  

 

 

Herinnerings-boekje schrijven 

 

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

Datum en tijd: tweewekelijks, dinsdagmiddag 14.00 - 16.30 uur 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aantal deelnemers:  maximaal 10 

Kosten: € 5,00 per keer  

 

 

Vind je het leuk om anderen te ontmoeten en tegelijk creatief bezig te zijn? In een ontspannen sfeer verbeelden we in een 

‘herinneringsboekje’ wat wij de afgelopen weken hebben meegemaakt, wat ons heeft geraakt. Dat kan een ontmoeting zijn, een 

bericht in de krant, een bezoek aan een museum. In de vorm van een tekening, een tekst, een foto,  een knipsel. Leuk om te doen. 

En je kunt anderen iets laten zien.  

 



 

 

 

Leesgroep Bijbelboek Jozua (maandelijks) 

 

Begeleiding: Jan van Adrichem, pastor  

Datum en tijd: maandelijks, elke 1e woensdag van de maand,  20.00 - 21.30 uur 

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aantal deelnemers: maximaal 15 

Aanmelding:  jvanadrichem95@gmail.com 

 

Dit boek verhaalt de verovering van het Beloofde Land. Op het eerste gezicht heel bloedig, maar de schrijvers willen vooral 

aantonen dat de bewoners van dat goede Land leven volgens Gods wet van liefde voor wezen, weduwen en vreemdelingen. Bij 

nadere lezing is het daarvan doortrokken. 

Jericho is de eerste stad die belegerd wordt, niet met wapens maar met een processie! (zie het plaatje) Merkwaardig. 

Iedere eerste woensdag van de maand gaan we erover lezen en in gesprek.   
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Woensdag 12 september 20.00 – 22.00 uur 

De 10 Woorden, Het 8e gebod ‘Gij zult niet stelen’. 

Inleider: Gert Jan Jansen, oprichter Hof van Twello en auteur van Kleinschaligheid als alternatief. 

Nieuwe Meentes in een nieuwe economie.                                                                                                      

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31                                                                             

Bijdrage: € 3 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

Een uiterst actueel onderwerp; de 47 rijksten der aarde bezitten meer dan de 3,7 miljard armsten der aarde. Hoe gaan we 

toenemende ongelijkheid tegen, hoe behouden we de aarde, de schepping? Aan de hand van het verhaal van de meentes gaan 

we op zoek naar overeenkomsten met de huidige tijd. 

 

 

 

Dinsdag 18 september 20.00 tot 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 

Nieuwkomers , voorstelling Greppeltheater,  Vredesweek 

(samenwerking Ambassade voor Vrede van PAX, Spiritueel Cultureel Centrum en Het Brandpunt) 

 

Locatie: oecumenisch centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort 

Aanmelding nodig: bij Elly Boon, coördinator Vredesweekwerkgroep;  e-mail: ellyboon@dds.nl 

                           Bijdrage: vrijwillig 

 

Een voorstelling van het Greppeltheater over mensen die ergens nieuw komen. In een nieuw land. Een nieuwe plek. Een nieuw 

thuis. Over je welkom voelen, of juist niet. Over de leuke en minder leuke kanten van het onbekende. Over begrip en onbegrip, 

over tegenstellingen en overeenkomsten. 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
mailto:ellyboon@dds.nl


Donderdag 4 oktober 20.00 – 22.00 uur 

De 10 Woorden, 9de gebod ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’ 

 

Inleider: Fred Hammerstein, emeritus rechter, raadsheer van de Hoge Raad, hoogleraar  in Nijmegen. 

Locatie:   Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 3,00                                                                                     
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com  

 
‘Wat is waarheid’ is een telkens terugkerende vraag  in het leven. Is er slechts één waarheid? Is waarheid hetzelfde als eerlijk, 

oprecht zijn? Een leugentje om bestwil mag dat ook?  Een rechter heeft dagelijks te maken met de vraag wat waarheid is. Een 

boeiende vraag. 

'In de media is de vraag naar de waarheid veelvuldig onderwerp van gesprek: Wat is waarheid? Wat is nepnieuws?  Hoe ga je 
om met de waarheid en met nepnieuws?'  

 

 

Zaterdag 20 oktober 11.00 - 15.00 uur (lunch zelf meenemen)                                                                                

Onrustig zoeken naar het ultieme, de poëzie van Joost Zwagerman 

 

Begeleiding: Hein Blommestijn, karmeliet op Schiermonnikoog, eerder verbonden aan het Titus Brandsma 

Instituut en hoogleraar mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome  

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 

Bijdrage: € 7,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Hoort u tot de groep zoekers? Dan staat u niet alleen. Veel mensen zoeken zin en spiritualiteit maar binden zich niet aan zoiets 

als kerk of geloof. Zo’n zoeker was Joost Zwagerman (1963-2015), dichter, schrijver, columnist en TV-presentator. Religie was 

nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum zijn uitgegeven in de bundel 

Wakend over God. In deze gedichten speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms een geloofsstrijd met God. Maar het 

is vooral ook een gevecht met zichzelf.  
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Zaterdag 10 november 2018 10.30-12.30 uur 

Dood. En dan…..? Een lastig gesprek  

 

Inleider: Wouter van Beek, emeritus hoogleraar culturele antropologie en religieuzer 
stromingen aan het African studies Centre in Leiden 
Locatie: Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31                  
Bijdrage: € 5,00                                                                                    
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com  

 
Wie is er bang voor de dood? Iedereen denkt na over de dood en wat dan komt, maar in gezinnen is dit onderwerp vaak taboe. 

Het Spiritueel Cultureel Centrum daagt ouders en kinderen uit om hier wél over te durven nadenken en praten. Want we 

kunnen veel leren van de rituelen rond overlijden, begraven, rouw en herdenken in landen als Mali en Kameroen. Wouter van 

Beek neemt ons mee naar Afrika om in Amersfoort beter te kunnen omgaan met dit onderwerp dat ons allemaal raakt.  

 

 

  

Zaterdag 24 november 10.00 – 12.30 uur 

De 10 Woorden, 10 de gebod  ‘Gij zult niet begeren’ 

Inleider: Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de universiteit Twente, Denker 

des Vaderlands 2011 -2013, schreef samen met Maarten van Buuren het boek ‘Erfenis zonder 

Testament’, dat de basis is voor het project.                                                                                               

Locatie: Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31                                                                        

Bijdrage: € 7,00                                                                                                                                             

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com  

We weten er allemaal van, die 10 geboden, ze zijn onderdeel van ons collectieve geheugen, of we nu gelovig zijn of niet. Maar 

wat zeggen ze ons in onze tijd (nog)?Deze lezing sluit een project van 10 bijeenkomsten af, waar we stil staan bij de betekenis 

van de 10 geboden voor de moderne mens, vanuit filosofisch standpunt. 
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Zaterdag 1 december 10.30 – 12.30 uur 

In welke Sint Nicolaas geloven wij? 

 

Inleider: dr.  Joost Heutink, neuropsycholoog en iconenspecialist. 

Locatie: pastorie van de Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5,00 

Opgave: secretariaatscc@gmail.com 

 

Vaak wordt in onze wereld gedacht dat Sint Nicolaas een Westerse achtergrond heeft. 

De bisschop van Myra is echter ook in de oosters-orthodoxe kerk zeer bekend en vereerd. Maar dan niet primair als 

kindervriend en de cadeaus op 5 december maar in het bijzonder door diens vele wonderdaden. Aan de hand van Russische 

iconen worden de Westerse, maar met name de Oosterse verhalen uit de doeken gedaan. Boeiende veelal onbekende verhalen 

die de blik op Sint Nicolaas verruimt.  

 

 

 

Zondag 23 december 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur 

 Lessons and Carols  

 

Zang: De liederen worden gezongen door een speciaal geoefend koor  onder leiding van Frank Kooiman, 

dirigent van de koren van de Franciscus Xaveriuskerk. Met begeleiding van een combo en een soliste. 

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 

Bijdrage: € 5,00 

 

Ook dit jaar willen wij een viering van Lessons and Carols uitvoeren. Naast traditionele Carols worden ook moderne Christmas 

Carols gezongen van o.a. John Rutter, Ola Gjeilo, Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst en Felix Mendelssohn. De Carols worden 

afgewisseld met inspirerende teksten. Een mooie gelegenheid om in de kerststemming te komen! 
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Psalmen, 11, 18, 25 januari, 1 februari, 19.30 tot 21.30 uur 
 
Plaats: Woonzorgcentrum Mgr Blom, Barchman Wuytierslaan 55, 3819AB Amersfoort  
Bijdrage: € 15,00 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) of door over te maken op Kerkelijke instelling         
Mgr Blom, NL77INGB0653890281 o.v.v. Psalmencursus 2019 
Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,  Jeanne.Hommenga@beweging3.nl  of telefonisch  bij de receptie                         
033-4698100 van 9.00 tot 17.00 

 
Hoe alles zich ontvouwt in Wezer, beseffen we ternauwernood. 
De naam is zo klein als een mosterdzaadje, maar slaat zijn vleugels uit, zo wijd als de werkelijkheid.  
De naam gaat mee overal waar we gaan: op reis, in doodsnood, in bevrijding. Wij erkennen het. 
Bovenal de armen en ontrechten leven op uit kracht van de naam.  
  
 
Inleiders: 
medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen:  
11 januari    psalm 8     Leon Teubner  
18 januari    psalm 121    Paul Reehuis 
25 januari    psalm 116    Kees Waaijman  
1 februari     psalm 146      Anne-Marie Bos  
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Bezield en bezielend 

Voorbeelden van mensen die ons uitdagen 

 

Serie van 6 bijeenkomsten  

In een serie van zes bijeenkomsten maken we kennis met unieke mensen die hun diepste inspiratie verbinden 

met  persoonlijk engagement.  

 

12 januari, 16 februari,  6 april, 25 mei en 2 bijeenkomsten in het najaar van 2019 

 

 

Zaterdag 12 januari 10.30 tot 12.45 uur  

Waarom Hammarskjöld ons vandaag nog inspireert 

(In samenwerking met de Oud Katholieke Parochie Amersfoort) 

1ebijeenkomst van de serie Bezield en bezielend 

 

Inleider: Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht van de Oudkatholieke Kerk Nederland 

Locatie: Oudkatholieke Kerk ‘St. Joris op ’t Zand’, ‘t Zand 13 

Bijdrage:  € 5,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com  
 

Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de Verenigde Naties, kwam in 1961 om bij een nooit opgehelderd vliegtuigongeluk 

tijdens een vredesmissie in Congo. In zijn appartement in New York  werd een dagboek ‘Merkstenen’ gevonden, waaruit 

duidelijk werd dat hij leefde en werkte vanuit een diepe christelijk-mystieke inspiratie. 
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Zaterdag  26 januari 2019, 10.30 tot 12.30 uur 

Paus Franciscus, Franciscus Xaveriuslezing  

 

Inleider: Eduard Kimman, jezuïet, emeritus hoogleraar ethiek van economie en bedrijf 

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 

Bijdrage: € 5,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Paus Franciscus stelt een radicaal sociaal voorbeeld. Hij zoekt het contact met armen, bootvluchtelingen, daklozen, 

straatkinderen, eenzamen. De paus houdt ons een spiegel voor: “Word ik geraakt door het leed van anderen?” Of ben ik alleen 

met mijzelf bezig? Zie ik de mensen aan de rafelranden van de maatschappij? Wat zijn mijn  sociale idealen? 

 

 

Zaterdag 16 februari 10.30 – 12.30 uur 

Titus Brandsma, moed en vertrouwen in tijd van crisis 

2de bijeenkomst van de serie Bezield en bezielend 

 

Inleiders: prof. dr. Inigo Bocken, directeur Titus Brandsma Instituut Nijmegen; Willemien 

Meershoek, directeur Museum Kamp Amersfoort 

Locatie: Museum Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden 

Bijdrage: € 7,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Titus Brandsma, was karmeliet-theoloog, journalist, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, rector-magnificus. Wegens zijn 

verzetsdaden werd hij geïnterneerd in Kamp Amersfoort en  later getransporteerd naar Kamp Dachau, waar hij omkwam in 

1942. 
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Zondag 17 maart, aanvang 15.30 uur, inloop 15.00 uur  

Het verdriet van Jeremia, Lamentationes Ieremiae – Thomas Tallis en Tomàs Luis de Victoria 

 

Zang: Het Amarilli Consort bestaat uit acht toegewijde zangers, elk met ruime ervaring in ensemble- en 

koorzang.                                                                                                                                                                                   

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29                                                                                                             

Bijdrage: € 7,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Passend bij de lijdenstijd zijn de Klaagzangen van Jeremia. Jeremia zwerft over de puinhopen van het verwoeste Jeruzalem, 

nadat hij jarenlang heeft voor de  verwoesting heeft gewaarschuwd. Nu schrijft hij zijn klaagzangen (uit het gelijknamige 

bijbelboek).  

 

 

Zaterdag 6 april 10.30 tot 12.45 uur 

3de bijeenkomst van de serie Bezield en bezielend 

 

Het Humanisme van Etty Hillesum  

Inleider: dr.  Ria van den Brandt, senior onderzoeker Faculteit Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen, Radboud Universiteit 

Locatie: pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 

Bijdrage: € 5,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Etty Hillesum werd wereldwijd bekend door haar dagboek tijdens de oorlogsjaren. In september 1943 wordt zij, 29 jaar jong, 

gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Op 30 november 1943 wordt haar dood door het Rode Kruis vastgesteld. 
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Vrijdag 24 mei 2019, aanvang 20.00 uur  

De Stad, een muzikaal, filosofisch en fotografisch project 

 

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ‘Zand 29 

Bijdrage: €7,00 

 

 

De Stad is een speciale uitvoering waarin 5 afzonderlijke thema’s die betrekking hebben op Amersfoort door bekende 

Amersfoorters worden ingeleid en per thema gevolgd door een passende muzikale vertolking door het Amersfoorts Jeugd 

Orkest (AJO). 

De thema’s zijn duurzaamheid, toekomst, rechtvaardigheid, solidariteit en spiritualiteit met muziek van onder andere Gerswhin, 

Mahler en Pärt. Daarnaast is er een fototentoonstelling met bij de thema’s passende beelden. Een bijzondere uitvoering in drie 

dimensies waarin de actualiteit verbonden blijft met het verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 25 mei 10.30 tot 12.45 uur 

4de bijeenkomst van de serie Bezield en bezielend 

 

Jonathan Sacks, helen van een gebroken wereld  

Inleider: dr. Jan Jorrit Hasselaar, econoom en theoloog. Kenner van gedachtegoed rabbijn Sacks.  

Locatie: pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 

Bijdrage:  € 5,00 

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Jonathan Sacks was  opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk/Gemenebest en hoort tot de meest invloedrijke religieuze 

leiders van onze tijd. Hij is hoogleraar en lid van het Engelse Hogerhuis en mengt zich actief in maatschappelijke discussies.  

Bekende boeken van hem zijn: Leven met verschil (hoe om te gaan met etnische en religieuze verschillen in een samenleving) 

en Niet in Gods naam (aanklacht tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van geweld en het belang van de liefde 

als maatschappelijke kracht) 
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Spiritueel    

Cultureel 

Centrum Amersfoort 
 

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

Het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) organiseert workshops, concerten, interactieve bijeenkomsten. Het centrum is 
verbonden aan  de Franciscus Xaveriuskerk (onderdeel van de parochie Onze  Lieve Vrouw van Amersfoort). 
 
Het SCC organiseert workshops, concerten, interactieve bijeenkomsten. Het centrum is verbonden aan                                              
de Franciscus Xaveriuskerk (onderdeel van de parochie Onze  Lieve Vrouw van Amersfoort). 
  
Het SCC heeft als missie: “Het SCC zoekt eigentijdse spiritualiteit door bezinning en dialoog, christelijk geïnspireerd en met alle 
ruimte voor andere levensbeschouwingen”. 
Deze missie realiseert het SCC in programma’s met 
- verdieping en zingeving om antwoorden te zoeken op vragen rondom leven en samenleven. 
- verdieping van maatschappelijk betrokkenheid, onder meer door aan te haken op maatschappelijke discussies. 
- ruimte voor dialoog en ontmoeting 
Met deze programma’s wil het SCC traditionele kerkgangers bereiken,  maar óók ook de doelgroepen als randkerkelijken, 
‘ongebonden spirituelen’, open seculieren, zinzoekers.  
 

Meer informatie: www.sccamersfoort.nl 
Secretariaat:  secretariaatscc@gmail.com , Ien Hoekstra en Ada Schmitjes 
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