Spiritueel
Cultureel
Centrum Amersfoort

Jaarprogramma
2019-2020

Plaats (tenzij anders vermeld): Franciscus Xaverius, de kerk of de pastorie, ’t Zand 29/31 Amersfoort
Aanmelden: secretariaatscc@gmail.com, tenzij anders vermeld
of op maan- ,dins-, donder- en vrijdag of 033- 4721705 ( pastorie 9-12uur) met opgave van naam en telefoonnummer
Het programma staat ook op: www.sccamersfoort.nl
Inhoudsopgave
 Maandelijks terugkerende activiteiten: Mediteren, Herinneringsboekjes schrijven, Bijbel lezen
 Programma
In het seizoen 2019 – 2020 biedt het SCC 17 bijeenkomsten van diverse aard. Er zijn activiteiten, die deel uitmaken
van een serie:
-

Bezield en bezielend telt 3 bijeenkomsten verspreid over het seizoen
Pelgrimeren in twee dagdelen in oktober
Leerhuis 7 bijeenkomsten beginnend in november
Psalmen verspreid over 4 bijeenkomsten in januari.
Dag van het Jodendom op twee avonden

In de loop van het seizoen kunnen nog nieuwe activiteiten worden georganiseerd. Hiervan kunt u op de hoogte zijn via
de maandelijkse flyer met maandactiviteiten, die belangstellenden via de mail toegestuurd krijgen. Aanmelden hiervoor bij
ons secretariaat.
Op de site www.sccamersfoort.nl worden nieuwe activiteiten ook vermeld.
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2019
1 september
21 september

Geloven tot je groen ziet?
Vredesweek: Vrede verbindt over grenzen

1 oktober
12 oktober
17 oktober

Op pad met de minister van geluk (deel 1)
Op pad met de minister van geluk (deel 2)
Bezield en bezielend 5de bijeenkomst:
Albert Schweitzer

november
23 november

Leerhuis
Hoe de Bijbel Rembrandt inspireerde

7 december
22 december

Jesaja, profeet in onze tijd
Lessons and Carols

2020
januari (10,17, 24,31) Psalmen
januari/februari Dag van het Jodendom
januari Xaveriuslezing
9 februari Bezield en bezielend 6de bijeenkomst: Henri Nouwen
29 februari Marc Chagall
21 maart Mediteren over de muziek van Mattheus Passie
5 april Palmzondag. Nog niet bekend
18 april Bezield en Bezielend 7de bijeenkomst: Martin Buber
Mei Abraham Heschel
21 mei Hemelvaart, Bidden met de benen
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Mediteren
maandelijkse bijeenkomst
1e zaterdag van de maand 9.30-11.00 uur
pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer
In het mediteren proberen we ruimte te maken voor onszelf en voor God . 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 . 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.

Aanmelding: Sonja van den Brand, koola003@hotmail.com
Bijdrage: € 3 per keer

Herinnerings-boekje schrijven
Tweewekelijks, dinsdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aantal deelnemers: maximaal 10
Begeleiding: Titia Weultjes, titiaweultjes@gmail.com
Lijkt het je wat 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 met elkaar of anderen te delen.

Aanmelding: titiaweultjes@gmail.com
Bijdrage: € 5 per keer
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Bijbel lezen en bespreken
Eerste woensdagavond van de maand, te beginnen 4 september
20.00 - 21.30 uur
Pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Inleider Jan van Adrichem

Ruth en Boaz, litho van Chagall
Job, ets van Rembrandt

Ook dit seizoen duiken we in het Eerste of Oude Testament om er ons leven te leren kennen. We besteden eerst twee avonden aan het boekje ofwel
de feestrol Ruth, voormoeder van David en daarmee ook van Jezus.
Verder in het seizoen gaan we op weg met Job, die vreselijk moet lijden en dat niet accepteert.

Aanmelden: jvanadrichem95@gmail.com

Leerhuis
In samenwerking met de Stichting LEV (Leren En Vernieuwen) begint het SCC dit seizoen met ‘Leerhuis’. Een methode van
LEV om in een groep van 5-6 personen op een systematische manier in 7 bijeenkomsten een boek uit het Oude Testament te
bespreken. Het Leerhuis start in het najaar van 2019. Doel is om de joodse omgang met teksten, het lernen, te leren
kennen. Het Leerhuis start met een eerste groep in het najaar van 2019.

Aanmelding: a.van.es@planet.nl
Bijdrage , plaats en tijd volgen nog.
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GELOVEN TOT JE GROEN ZIET?
Ecologisch denken als geloofsvorm –
Hoe doen we dat?
Zondag 1 september 2019
15.00 – ca 16.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
In gesprek met ecologisch theologe Trees van Montfoort
Eeuwenlang heeft de mens ongeremd de natuur gebruikt ten eigen bate. Hij gedroeg zich als een eigenmachtig heerser. De grenzen zijn bereikt - misschien al
overschreden - van wat de aarde dragen kan. Een omkeer in ons denken en handelen is meer nodig dan ooit.
Paus Franciscus (bij het verschijnen van zijn encycliek Laudato si) en patriarch Bartholomeus (van de oosters-orthodoxe kerk) hebben ons opgeroepen om op 1
september speciale aandacht te geven aan onze houding tegenover de natuur.
De inleider Trees van Montfoort maakt ons deelgenoot van een nieuwe visie op ons geloof en de Bijbel, waarin de natuur als geheel centraal staat en niet de mens
alleen. We staan stil bij de vraag wat onze eigen houding is.
Over de inleider: Trees van Montfoort is predikant, onderzoeker, journalist en auteur van het recent verschenen boek Groene Theologie (uitgeverij Skandalon).
Bijdrage: vrijwillig (collecte)
Aanmelding is niet nodig
Deze bijeenkomst is een samenwerking van:

Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand netwerk 033GroeneKerken (gelieerd aan Raad van Kerken
Amersfoort)
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VIERING START VREDESWEEK 2019
verhalen-liederen-gebeden
Zaterdag 21 september
17.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur
Franciscus Xaveriuskerk ’t Zand 29

‘Moge de Heer u vrede geven,’ zo begroette Franciscus de Egyptische sultan in het Egyptische Damietta in
1219, dit jaar 800 jaar geleden. Dat gebeurde in het midden van de vijfde kruistocht. Franciscus zoekt de
sultan op, vindt een weg door de strijdlinies heen en voert een diepgaand gesprek met de sultan. Een christen en een moslim
doorbraken de spiraal van geweld en wreedheid. Ze nemen afscheid als vrienden.
Deze ontmoeting is een mooi voorbeeld van het Vredeweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Onze samenleving heeft
behoefte aan mensen als deze, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een
antwoord op polarisatie en nationalisme.
In deze oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek 2019 bezinnen we ons op wat
vrede betekent.
Organisatie: PAX-ambassade voor vrede Amersfoort. Medewerking wordt verleend door het
Apostolisch Genootschap, De Bron, Johanneskerk, de parochie OL Vrouw van Amersfoort, en de
straatpastor.
Aanmelden is niet nodig
Bijdrage: er is een collecte
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Op pad met de minister van geluk (deel 1)
Ontdekken wat in het leven van waarde is
Dinsdag 1 oktober 2019
20.00 – 22.00 uur
Pastorie van de Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Inleider: Wilco Kruijswijk
Een mens is een zoekend wezen: waarom ben ik hier? Wat doe ik? Is er een betekenis in het leven? Wat wil ik? Wat
is van waarde in mijn leven?

Bijdrage: € 7 voor beide dagen
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Op pad met de minister van geluk (deel 2)
Ontdekken wat in het leven van waarde is
Zaterdag 12 oktober 2019
14.00 – 17.00 uur
Onzelievevrouwetoren, Onze lievevrouwekerkhof
Begeleiders: Adriaan van Es en Phil Jacobs
Als vervolg op deze inleiding is er op za 12 oktober een wandeling onder de titel: ‘Van Toren naar Theetuin’

Bijdrage voor beide dagen (1 en 12 oktober): €7; consumptie Theetuin voor eigen kosten
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
Bijdrage: € 7 voor beide dagen
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serie Bezield en bezielend
mensen die ons uitdagen

Albert Schweitzer
Eerbied voor het leven

Donderdag 17 oktober 2019
20.00 – 22.00 uur
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31

Inleider: Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
“Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.”
Deze gedachte valt Schweitzer binnen als hij in een prauw op een oerwoudrivier op weg is naar zijn patiënten. Deze gedachte wordt de basis van het
ethisch principe dat hem beroemd zal maken: Eerbied voor het Leven. In ieder mens leeft een instinctief respect voor het leven, leven van zichzelf en
leven van andere levende wezens. Die eerbied uit zich bij Schweitzer in een grote dadendrang.
Schweitzer was een veelzijdig begaafd mens. Hij was al beroemd als theoloog en organist (hij componeerde ook) voordat hij in zijn 30e jaar besloot
om arts te worden en een ziekenhuis op te richten in het oerwoud van Lambarene (Gabon-Afrika). Hij ontving in 1952 de Nobelprijs voor de vrede.
Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk is dramaturg, theoloog en filosoof, professor aan diverse universiteiten in binnen- en buitenlandse
universiteiten. Hij woont in de Elzas (Frankrijk) in hetzelfde dorp waar ook Schweitzer woonde.

Bijdrage: € 5
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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Hoe de bijbel Rembrandt inspireerde
Zaterdag 23 november 2019
10.30 - 12.00 uur
Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
Inleider: dr. Gerda Hoekveld is theoloog en sociaal-geograaf.

Dit jaar, 350 jaar geleden overleed Rembrandt (1606-1669). Op veel plaatsen is daar aandacht aan gegeven. Voor onze bijeenkomst kiezen wij een speciale
invalshoek. Rembrandt ging in Leiden naar de Latijnse school en studeerde theologie voordat hij schilder werd. Maar de bijbel bleef voor hem een grote
inspiratiebron. Dr. Gerda Hoekveld leidt ons langs een aantal Bijbelse schilderijen en prenten van Rembrandt. Zij laat zien dat Rembrandt de Bijbelse verhalen
gebruikte om commentaar te geven op zijn eigen tijd, die vol was van politieke en theologische twistpunten.
Inleider: dr. Gerda Hoekveld is theoloog en sociaal-geograaf. Zij schreef een boek ‘De God van Rembrandt’. Volgens haar is Rembrandt behalve een groot schilder
ook een groot theoloog. In zijn schilderingen van de Bijbelverhalen komt een heel eigen theologische visie naar voren en geeft hij kritiek op de strenge
Calvinistische leer en de intolerantie politiek van de Oranjes.

Bijdrage: € 5
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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Jesaja, profeet in deze tijd
zaterdag 7 december
Inleider: Jan van Adrichem
De inleiding zal gericht zijn op Jesaja 61, het visioen van de roeping van de Dienaar. Ook wordt ingegaan op wat de Dienaar betekent voor toen, voor
Jezus en voor ons in deze tijd.

Informatie komt in de flyer: maandactiviteiten van december

Festival of Lessons and Carols
Zondag 22 december
Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur
Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
Ook dit jaar willen wij een viering Lessons and Carols uitvoeren. Naast traditionele carols worden ook moderne christmas carols gezongen van o.a.
John Rutter, Ola Gjeilo, John Tevener en Peter Warlock. De carols worden afgewisseld met eigentijdse, inspirerende maar ook Bijbelse teksten.
Zang: De liederen worden gezongen door een projectkoor onder leiding van Frank Kooiman, dirigent van de koren van de Franciscus Xaveriuskerk.
Met begeleiding van een combo.
Een mooie gelegenheid om in de kerststemming te komen.

Aanmelding is niet nodig.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Psalmen
Naderingen van God

4 vrijdagavonden: 10, 17, 24, 31 januari 19.30 tot 21.30 uur
Woonzorgcentrum Mgr. Blom, Barchman Wuytierslaan 55 3819AB Amersfoort
Inleiders: medewerkers van het Titus Brandsma Instituut
Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig
pelgrimswegen.
Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven.
Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij. Grote vreugde overkomt mij. Mijn
naderingen worden Gods naderingen.
Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons psalmen op een nieuwe manier te lezen:
10 januari Psalm 15 Paul Reehuis
17 januari Psalm 65 Anne-Marie Bos
24 januari Psalm 76 Leon Teubner
31 januari Psalm 40 Kees Waaijman
Bijdrage: € 15 (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 uur
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Dag van het Jodendom
Thema: Vrijheid en bevrijding.
Nadere informatie volgt in de flyer maandactiviteiten van januari

Xaveriuslezing
Informatie komt in de flyer maandactiviteiten van januari
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serie Bezield en bezielend
mensen die ons uitdagen

Henri Nouwen
een worsteling met God
Zaterdag 8 februari 2020

10.30 - 12.30 uur
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Inleider: Laurent Nouwen; hij is broer van Henri Nouwen
Henri Nouwen is Nederlands meest gelezen spirituele schrijver. Ook in het buitenland inspireren zijn boeken vele mensen (van vrijzinnig tot
orthodox). Nouwen heeft ons een uitgebreide en rijke spirituele erfenis nagelaten. Hij heeft de gave om diepe menselijke ervaringen – juist ook in het
omgaan met God - helder te verwoorden.
Nouwens persoonlijk leven was niet gemakkelijk. Hij is wel getypeerd als “onrustige zoeker naar God”. Hij worstelde met zijn geloof en roeping.
Daarvan getuigen zijn levensweg en boeken.
Henri Nouwen werd geboren in 1932 te Nijkerk, volgde het grootseminarie, werd priester en legeraalmoezenier. Studeerde verder in psychologie en
theologie. Was docent op diverse Amerikaanse universiteiten. Woonde een half jaar in Bolivia en Peru (in de sloppenwijken van Lima). Gaat later
leven in de Ark-gemeenschap, een leefgemeenschap van en met verstandelijk gehandicapten, in Toronto. Hij overleed plotseling in 1996.

Bijdrage: € 5
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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Kleuren van de ziel
De schilderkunst van Marc Chagall
Zaterdag 29 februari 2020
15.00 - 17.00 uur
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31

Inleider: Ruud Bartlema
Marc Chagall is een fenomeen. Hij werd geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk in 1887 en groeide op in een typisch joods gezin in de
sfeer van het mystieke Chassidisme. Vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten, heeft hij tot aan zijn
dood geschilderd.
In deze lezing maken we, aan de hand van Chagall’s schilderijen, een tocht door het werk en leven van deze kunstenaar tussen 1887 en 1917. De
periodes in Rusland, Parijs en opnieuw Rusland, tot het uitbreken van de Russische revolutie in 1917. In de tijd vanaf 1910 in Parijs hebben zijn
ontmoetingen met de exponenten van de moderne schilderkunst – zoals de late Cézanne, Picasso en Matisse -, Chagall’s schilderkunst blijvend
beïnvloed.
Over de inleider: Ruud Bartlema (1944) is theoloog, met speciale belangstelling voor mystiek in het Jodendom. Hij is daarnaast beeldend kunstenaar.
Hij is gefascineerd door het werk van Marc Chagall en geeft daar regelmatig cursussen en lezingen over. Als reisleider maakte hij reizen naar het
werk van Chagall in Frankrijk.

bijdrage: € 5
informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com
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De Mattheus Passie
luisteren en mediteren

Zaterdag 21 maart
10.30 - 15.00 uur (met een pauze, zelf lunch meenemen).
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
met Ad de Keyzer

Tijdens deze dag staat de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach centraal. Bach (1685-1750) componeerde dit werk voor de liturgieviering van
Goede Vrijdag in de Thomaskerk in Leipzig. Uitgangspunt van het werk is het lijdensverhaal volgens Mattheüs (hoofdstuk 26 en 27). De liturgische
voltrekking van de tekst heeft tot doel dat de kerkgangers zich dit woord daadwerkelijk toe-eigenen, eigen maken. Dit is in Bachs Matthäus-Passion
goed te herkennen op de zeventwintig momenten waarop de evangelietekst onderbroken wordt door recitatieven, aria’s en koralen. Zo probeert
Bach te bereiken dat ieder kan participeren in het verhaal.
De teksten van de Matthäus-Passion verdienen het om op contemplatieve manier gelezen te worden. Zij laten zien hoe de traditionele, dogmatische
interpretaties van het lijdensverhaal uit het begin van de zeventiende eeuw plaats maken voor nieuwe uitdrukkingsvormen, waarin meer ruimte is
voor de religieuze ervaring dan eerder.
Programma
Onder leiding van Ad de Keyzer zullen wij enkele fragmenten waarin Bach zijn Passion heeft onderverdeeld beluisteren en overwegen.
Over de inleider en solist:
Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Zijn vakgebieden zijn liturgische spiritualiteit en de spiritualiteit
van de vocale werken van Johann Sebastian Bach. Hij schreef “Bachs grote Passie.”

Bijdrage: € 10
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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serie Bezield en bezielend
mensen die ons uitdagen

Martin Buber
bestaan is ontmoeten
Zaterdag 18 april 2020
10.30-12.30 uur
pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31

inleider: dr Liesbeth Levy is filosoof en directeur van Stichting Lokaal
Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren. Dat kenmerkt voor Buber de ik-jij relatie. Hiertegenover plaatst Buber de ik-het relatie,
waarin de ander een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven ligt in de ik-jij relatie. Daar
kunnen we ook God ervaren.
Op deze bijeenkomst hoort u meer over wat deze ‘filosofie van de dialoog’ is gaan heten, en de concrete betekenis daarvan voor ons. We vragen ons in
dialoog met elkaar af welke waarde deze ideeën hebben voor ons concrete leven.
Martin Buber (1878-1965) groeide op in Lemberg (het tegenwoordige Lviv, Oekraïne). In die streek tekende hij de chassidische vertellingen op die
anders voor ons verloren zouden zijn gegaan.

Bijdrage: € 5
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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serie Bezield en bezielend
mensen die ons uitdagen

Abraham Heschel
16 mei 2020
Pastorie Franciscus Xaverius

Inleider: Marcel Poorthuis

Avraham Jehoshua Heschel (1907 – 1972) is een zeer invloedrijke Amerikaans rabbijn-filosoof, ook buiten Joodse kringen. Heschel was een groot kenner van
de Joodse mystiek én bovendien maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechtenbeweging, trok daarin nauw op met Martin Luther
King, een uiting van zijn passie voor gerechtigheid en sprak zich uit tegen de Vietnam-oorlog. Hij was ook een man van de dialoog en als Joods
vertegenwoordiger actief aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie.
Heschel stamde uit een vooraanstaande Pools-Joodse familie van chassidische rabbijnen. Vanwege het opkomend nazisme emigreerde hij in 1940 naar de
Verenigde Staten.
Hij bekleedde in New York de leerstoel voor Joodse ethiek. Profetie en gebed betekenen voor Heschel een radicale heroriëntatie van de plaats van de mens
ten opzichte van God.
In één van zijn belangrijkste werken “God in search of Man” draait hij het voor christenen gebruikelijke ‘zoeken naar God’ om naar het Joodse ‘openstaan
voor de – naar de mens – zoekende God’.

Bijdrage: € 5
Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
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Bidden met de benen
Hemelvaart
stadsbrede ontmoeting
Donderdag 21 mei 2020
7.00 uur vertrek in de Martinus of Het Brandpunt
Bijdrage: zelfontbijt meenemen
Aanmelding: a.d.walsma@gmail.com

Evenals voorgaande jaren vieren we op Hemelvaartsdag weer een oecumenisch feestje. Het programma biedt voor elk wat wils: voor jong en oud. Voor de sportievelingen
vertrekken we om 07.00 uur op de fiets vanaf Amersfoort Noord voor een mooie fietstocht van ongeveer een uur. Onderweg hopen we fietsers uit Amersfoort Oost en
West tegen te komen. We eindigen om 08.00 uur in hartje centrum bij de Sint Franciscus Xaverius, waar we met elkaar een koffie-ontbijt gebruiken. Dat is een bijzonder
ontbijt, want we vragen iedereen die met de fietstocht meedoet om eten mee te nemen, genoeg om zelf te eten. Tijdens de fietstocht wordt het eten opgemaakt tot een
smakelijk ontbijt.
Verstilde en actieve ontmoeting
Om 09.00 uur kan iedereen kiezen uit een tweetal activiteiten: een binnenactiviteit en een buitenactiviteit. Deelnemers aan de verstilde ontmoeting denken na over de
spiritualiteit van sint Franciscus. De actieve ontmoeting, ook geschikt voor kinderen, staat in het teken van verschillende creatieve spelmomenten in teamverband. Tijdens
de spelen komt natuurlijk ook het thema van Hemelvaart aan bod. We vertrekken iets na tienen uit het centrum van Amersfoort, om circa 10.30 uur af te kunnen sluiten
met een korte viering in Het Brandpunt.
We hopen op een ochtend vol inspiratie en verbinding. Aansluiten kan bij elk van de vier onderdelen, maar voor het ontbijt wel graag van te voren opgeven. Dit kan per
mail naar Anna Walsma, , eventuele vragen kunt u ook per mail stellen.
Voor vervoer naar en tussen de locaties kan gezorgd worden. Graag aangeven bij de aanmelding als je hiervan gebruik wilt maken.
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Spiritueel
Cultureel
Centrum Amersfoort
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) organiseert workshops, concerten, interactieve bijeenkomsten. Het centrum is
verbonden aan de Franciscus Xaveriuskerk (onderdeel van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort).
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.
Meer informatie: www.sccamersfoort.nl
Secretariaat: secretariaatscc@gmail.com , Ien Hoekstra en Monique Derks
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