Het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort:
Geef het de kans te groeien!
Het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) richt zich op eigentijdse spiritualiteit, christelijk
geïnspireerd, met alle ruimte voor andere levensbeschouwingen.
Wij hebben grootse plannen voor het prachtige gebouw van de St. Franciscus Xaveriuskerk
in de oude binnenstad in Amersfoort. Op deze historische plek willen wij naast de zondagse
vieringen een Spiritueel Cultureel Centrum ontwikkelen, om zo de monumentale kerk een
nieuwe zin en nieuw gezicht te geven. Daartoe zal vooral de naastgelegen pastorie
verbouwd worden en zullen de SCC activiteiten de extra dimensie mogelijk maken.
Daarvoor vragen wij uw steun.
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Wat kostbaar is
Wat voor jou van betekenis is
Wat jou raakt

Waar je kwetsbaar mag zijn
Waar pijn en lijden, dichtbij en veraf, gedeeld
worden
Waar je leert aandachtig te leven
Waar je oog krijgt voor schoonheid

Je komt er samen
Je verbindt je
Dit is een plek voor de ziel voor Amersfoort :
Het Spiritueel Cultureel Centrum
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Waarom een Spiritueel Cultureel Centrum?
Omdat het belangrijk is voor Amersfoort en de regio
Aandachtig leven – hoe doe je dat? Is daar nog wel tijd voor? We willen een oefenplaats zijn
voor de ziel. Hier kunnen verrassende ontmoetingen plaatsvinden, mensen met elkaar
leren, geschiedenis en actualiteit verkend worden in de diepte, samenhang en nieuwe
perspectieven gezocht worden.
Het SCC wil een plaats van dialoog zijn waar actualiteit en cultuur, traditie en vernieuwing
elkaar vinden. Een plaats waar mensen zich gekend voelen, waar vragen gesteld worden
zonder vaste antwoorden, waar stilte geoefend wordt om tot spreken te komen.
Aandacht voor de ziel wordt verbonden met het leven van alle dag.
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Het SCC heeft drie kernwaarden: spiritueel, cultureel en betrokken bij de Amersfoortse
samenleving.
•

•

•

•

•
•

Spiritualiteit staat centraal. Dit is een dynamisch en open begrip. We hebben
christelijke, katholieke wortels, we maken deel uit van een beweging van eeuwen,
zoeken naar betekenis en verlangen naar goed leven. We hebben minder
antwoorden, en meer vragen.
We maken ontmoeting mogelijk, gaan in gesprek over wat ons raakt, en delen met
elkaar wat ons verbindt. Er is kortom aandacht voor de ziel. Dat in het bijna niet te
verwoorden besef dat we deel uitmaken van een groter geheel en dat we daarin
gekend worden.
We zijn een cultureel centrum. Spiritualiteit en cultuur zijn nauw met elkaar
verbonden. Er is in Nederland overvloed en rijkdom. We zijn nog nooit zo rijk
geweest. We voelen ons misschien in onze eigen kleine kring wel gelukkig Amersfoorters hebben het verhoudingsgewijs erg naar de zin - in ons hart en ook
over de samenleving buiten onze eigen kring zijn we onzeker. Ecologisch balanceren
we op de rand; velen voelen zich niet gekend, er is armoede, en uitbarstingen van
maatschappelijke onvrede zouden ons wakker moeten schudden.
Wat kunnen we doen, is een veelgehoorde vraag. Hoe kunnen we helpen bij de
bestrijding van armoede, eenzaamheid, of stilzwijgende apartheid tussen
bevolkingsgroepen? We stellen deze vragen aan de orde. We kijken niet weg.
We hebben oog voor cultuur. We organiseren concerten met een eigen spirituele
twist, er is ruimte voor poëzie en dans. We zoeken het debat.
Het SCC heeft veel te bieden aan de Amersfoortse samenleving door bij te dragen
aan samenhang en gevoelens van verbondenheid.

Onze programma’s
Het SCC heeft een breed aanbod, verdeeld over vier clusters: maatschappelijke
vraagstukken; zingeving; kunst en cultuur; leren en mediteren.

Het programma voor de eerste helft van 2018:
•
•
•
•
•
•
•

De 10 Woorden
Psalmen- een wonderlijke wereld
Meditatief en contemplatief gebed
Mediteren met kinderen ( in de basisschoolleeftijd )
Franciscuslezing. Hart van de stad
Zinvol leven
De schoonheid van de Byzantijnse mozaïeken
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•
•
•
•
•
•

De kunst van het leven
De schoonheid van de schepping
Vacare
Wijsheid van Prediker
Choral Passion van componist Hugo Distler uitgevoerd door het Basilius College o.l.v.
Bas Ramselaar
Mijn ziel is geschokt. Zes meditatieve teksten die worden omlijst met polyfone en
gregoriaanse zang door het mannenkwartet Capella Vacalis.

Een greep uit het programma 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mattheüs-passie en de koralen daarin
Vlam van liefde – een bijeenkomst over de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis
Participatiemaatschappij - de relatie tussen zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers en
professionele zorg , met prof. dr. Govert Buijs
Psalmen over verlangen naar bevrijding - in samenwerking met Titus Brandsma
Instituut, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Kennismaking met de oosterse orthodoxie
Johannes-passie van Arvo Pärt, concert
200 jaar geleden is de St. Franciscus Xaveriuskerk gebouwd. Het SCC draagt bij aan
de herdenking ervan
500 jaar Reformatie (conferentie)

Eerder in 2016:
•
•
•
•
•

Middag met Huub Oosterhuis
Verzoening en vergeving, over hoe verder na de moord op een kind
Meezingconcert met Antoine Oomen
Een zachte dood sterven, over het stervensproces en rouw om verlies
Barmhartigheid, solidariteit met de armen

Daarnaast hebben we al jaren een huurovereenkomst met het Amersfoort Jeugd Orkest en
recentelijk met Scholen In De Kunst, die het gebouw gebruiken voor hun activiteiten.
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Onze huisvesting
De huisvesting is niet meer van deze tijd!
We hebben in de afgelopen jaren bewezen dat we in staat zijn het gebouw te onderhouden.
Echter het gebouw is dringend aan vernieuwing toe. Het SCC is gevestigd in de historische
binnenstad van Amersfoort in de monumentale pastorie naast de St Franciscus Xaverius
kerk. Hier zijn we thuis.
De pastorie is het centrum waar alles gebeurt en inspirerende programma’s worden
geboden. Maar wil het SCC groeien en bloeien, dan is een ingrijpende verbouwing nodig van
de pastorie, ‘t Zand 31.
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Wat is er nodig?
Er zijn grote zorgen: ons huis, een monument uit de 17e en 18e eeuw, is naast ons reguliere
meerjaren onderhoud dringend aan vernieuwing toe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een grotere ontmoetingsruimte
Een bescheiden keuken voor uitgifte koffie, thee of frisdranken
Een ruime doorgang van de kerk naar de pastorie waar het SCC gevestigd is (zie Art
Impression).
Herstel van de steeg waar we i.o.m. Monumentenzorg Amersfoort historische
elementen laten terugkomen
Extra en betere sanitaire voorzieningen; extra toilet voor minder validen
Verbetering toegankelijkheid gebouwen voor minder validen
Ontmoetingsruimten verbonden via ruim buitenterras met de monumentale tuin. Dit
is een verborgen schat in Amersfoort
Voorzieningen op audiovisueel gebied
Adequate inrichting: meubilair en aankleding

Kortom: een uitnodigend gebouw, transparant en gastvrij, dat wordt herkend door zijn
vormgeving en inrichting.

Art Impression: Gezicht vanuit de kerkzaal naar de verbouwde pastorie via de nieuwe
doorgang en de herstelde steeg
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Hoe ver zijn de verbouwingsplannen al in
technische zin uitgewerkt?
De plannen liggen panklaar! Dat wil zeggen dat na jaren van voorbereiding de volgende
uitgewerkte documenten gereed liggen; klaar voor aanvraag bouwvergunning en klaar voor
prijsaanvragen bij aannemers:
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische omschrijving
Bouwkundige, constructieve en installatie technische tekeningen zoals
plattegronden, aanzichten, doorsneden, details
Kleur- en materiaalstaat
Kozijnstaat
Art Impression
Elementenbegroting
Rapportage monumentenzorg
Rapportage asbestonderzoek

Plattegrond begane grond nieuwe situatie
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Art Impression: Nieuwe situatie begane grond
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Wat is er financieel nodig?
Begroting
Er is een elementenbegroting TBVA met datum 1 november 2016 (bouwkundig, constructief
en installatietechnisch) vervaardigd aan de hand van de eerder genoemde documenten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sloopwerk
Fundering
Ruwbouw
Afbouw
Afwerking
Onvoorzien
Bouwplaatskosten, W+R, AK
Engineering, leges
Installaties
Indexering bouwkosten

EUR 18.000
EUR 15.000
EUR 34.000
EUR 41.000
EUR 106.000
EUR 21.000
EUR 45.000
EUR 34.000
EUR 43.000
EUR 31.000

Totaal excl. BTW
BTW 21%
Totaal incl. BTW

EUR 388.000
EUR 82.000
EUR 470.000

Extra kosten
Risico grond, kabels etc.
Inrichting pm
Totale investering

EUR 20.000
EUR 60.000
EUR 550.000 incl. BTW

Dekkingsplan
Om de verbouwing financieel te kunnen realiseren is het volgende dekkingsplan opgesteld.
Van de kosten kan tot 40% worden betaald door de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort (waartoe de St. Franciscus Xaverius behoort) uit eigen middelen; 60% van de
kosten (EUR 330.000,= ) zal moeten worden verkregen via geldwerving.
Er is betrokkenheid / draagvlak van de parochianen. Vanuit het huidige lopende project
“Stoelen voor Banken” kan een financieel overschot een bijdrage leveren aan de
dekkingspost “Giften van parochianen”.
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Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Giften van parochianen
Prins Bernard Cultuurfonds
VSB
Erfgoedparels
Lokaal Rabobank Stimuleringsfonds
Gemeente Amersfoort
Particulieren
Crowd funding

EUR 220.000
EUR 15.000
EUR 45.000
EUR 45.000
EUR 55.000
EUR 30.000
EUR 25.000
EUR 80.000
EUR 35.000

Totale dekking

EUR 550.000

Toegekend
Gepland
Aangevraagd
Aangevraagd
Aangevraagd
Aangevraagd
Aangevraagd
Aangevraagd
Gepland

De verbouwing vindt plaats in opdracht van de Zandraad van de geloofsgemeenschap St.
Franciscus Xaverius onder verantwoordelijkheid van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort. Deze laatste partij is eigenaar van het te verbouwen pand.
De fondsenwerving voor deze verbouwing worden uitgevoerd door Stichting
Fondsenwerving Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort, ingeschreven in het
Handelsregister met KvK-nummer 70951942. De Stichting is door de belastingdienst erkend
als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als RSIN/fiscaal identificatienummer:
8585 23 334.

Contactgegevens
Vestigingsadres van het SCC en de Stichting Fondsenwerving SCC:
’t Zand 29/31
3811 GB Amersfoort
www.sccamersfoort.nl
Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met de penningmeester van de
Stichting Fondsenwerving Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort, de heer Marius
Boersen, e-mail: mariusboersen@gmail.com.

12

Bijlage 1 – Volledig programma SCC 2017
Januari
Vlam van Liefde
De Participatie Maatschappij
Februari
Ramen Marc Chagall
Maart
Kennismaken met Oosterse Orthodoxie
Dementie en Spiritualiteit
Mattheus Passie en de Koralen daarin
April
Concert Arvo Pärt
Mei
Vrouwenvaart (rondvaart en pelgrimswandeling)
Symposium met boekpresentatie in het kader van 200 jarig bestaan St. Franciscus Xaverius
Juni
Lezing Kerkgeschiedenis
Lieddag Tom Löwenthal
Lezing Architectuur en Kunst in de St. Franciscus Xaverius
Juli
Jubileumconcert - Uit het Rijkse Roomse Leven
September
Orgelestafette door (oud) organisten van St. Franciscus Xaverius
Gezongen 19e eeuws Plechtig Lof
Bijeenkomst begeleiders Meditatie voor Kinderen
Oktober
Wat betekent Maria in deze tijd
Lezingen over thema: Bidden
Lezing Muziek en Liturgische vernieuwing op ’t Zand
Viering met aandacht voor 'mensen van de straat'
Korenfestival parochie OLVA van Amersfoort
Lezing 'Omroeppastoraat'
Jubileumviering ' 200 jaar SFX' mmv diverse (oud) parochianen
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November
Bijeenkomsten thema: De 10 woorden
December
Workshop Weihnachts Oratorium
Meermalen gedurende het jaar
Vacare – christelijke meditatiegroep
In gesprek met de Bijbel
Herinneringsboekjes schrijven
Inloopochtend Microkrediet
Actualiteit die leidt
Psalmen over Verlangen en Bevrijding
Preek van de Leek
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