
 2021

 augustus tot december

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Xaveriuskerk 
op ’t Zand 29 of in de Tuinzaal van de kerk op nummer 31. 
I.v.m. mogelijke coronamaatrdegelen wijzigingen voorbehouden. 

Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via het 
secretariaat van het SCC tenzij anders vermeld. 
secretariaatscc@gmail.com  

mailto:secretariaatscc@gemail.com


De Hemelladder 
                                                                         
zondag 26 september van 14.30 tot 16.30 uur              
 
Aansluitend bij de beeldententoonstelling in de tuin van de kerk, 
vertelt Magda van der Ende over de hemelladder. 
  
Deze staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde,  
zoals verbeeld in deze kabbalistische tekening uit de Joodse 
mystiek.                        

Met Jezus aan tafel 

4 woensdagmorgens 27 oktober,  
3, 17 en 24 november van 10.00 tot 12.00 uur 

                                                                                        
We lezen in de evangeliën over samen-eten 
onder leiding van Willem Klamer  

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe 
vaak de evangeliën spreken over eten en alles 
wat daarmee samenhangt.  
We lezen in de Bijbel, maken uitstapjes  
naar cultuur en actualiteit. 
   

Deo Vacare, christelijke meditatie 

eerste zaterdag van de maand: 
4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 
van 9.30 tot 11.00 uur 

Mediteren betekent ruimte maken voor God (Deo Vacare).  
Door stilte, teksten en luisterdialoog. 

Aanmelden bij Sonja van den Brand, 
koola003@hotmail.com 

Kleuren van de ziel 

zondag 19 september van 15.00 tot17.00 uur 

Een tweede lezing over de schilderkunst van Marc Chagall  
aan de hand van afbeeldingen van zijn werk, 
door Ruud Bartlema 

In de serie Bezield en Bezielend 
Thomas van Kempen: De navolging van Christus 

zaterdag 16 oktober vanaf 10.30 uur 

Inigo Bocken houdt een inleiding over dit boek dat een enorme 
invloed in Europa zou krijgen en het meest gelezen boek 
na de Bijbel werd. 
Aansluitend (facultatief) stadswandeling met Gerard Raven  
langs plekken van de Moderne Devotie in Amersfoort. 

Reis met de caprice     
                                                                                    
zondag 7 november van 15.00 tot 16.15 uur 

Liederen van componist Ger Oost,betrekking hebbend op geestelijke composities uit de kerkopera “Job”,  
gezongen en olv Bas Ramselaar. Begeleid door Judith Oost  (cello) en Simon Bouma op het Bätzorgel. 

In de serie Bezield en Bezielend                                                               

Thomas Merton, de beroemdste monnik van de 20e eeuw.                                         
dichter, spiritueel schrijver, profeet en sociaal activist. 

zaterdag 20 november van 10.30 tot 12.30 uur 

Inleider Kick Bras

Leerhuis 

7 bijeenkomsten in september en november 
op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur                                                          

In samenwerking met de Stichting LEV (Leren En Vernieuwen).  
Met een groep van van 5 a 6 personen bespreken we,  
volgens de methode van LEV, een boek uit het Oude Testament. 

Aanmelden bij A. van Es, 
a.v.es@planet.nl 
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