
In de serie Bezield en Bezielend 

Thomas van Kempen: Over de navolging van Christus 

Op 25 juli 2021 begon het Thomas van Kempen jaar.  
T. van Kempen (1380-1471) is beroemd geworden door zijn boek “Over de navolging van 
Christus”, na de bijbel het meest gelezen boek ooit. Revolutionair in dit boek is de visie  
dat ieder mens met zijn eigen leven het evangelie zichtbaar kan maken, zelf beeld kan 
worden van Christus. Een visie en uitdaging die ook nu actueel blijft.  
 
Thomas behoort met Geert Grote tot de bekendste vertegenwoordigers van de        
“Beweging van de Moderne Devotie” (14e/15e eeuw) die in Nederland is ontstaan.                     
Bij uitstek een vernieuwingsbeweging die wereldwijd een enorme invloed kreeg.  

Ook in Amersfoort zijn vanuit deze beweging diverse huizen voor ‘zusters- en 
broederschappen des  gemenen levens’ gesticht. Na de inleiding door Inigo Bocken zal 
Gerard Raven, stadsarchivaris te Amersfoort, een rondwandeling verzorgen van ruim een 
uur langs monumenten en plekken in het centrum van Amersfoort die herinneren aan de 
Moderne Devotie. 
 
Over de inleider: Inigo Bocken, is als medewerker en docent verbonden aan het Titus 
Brandsma Instituut te Nijmegen; hij is ook hoogleraar mystieke theologie te Leuven.  
Het Titus Brandsma Instituut is gespecialiseerd in onderzoek naar de Moderne Devotie. 

Zaterdag 16 oktober  
Vanaf 10.30 uur 

Franciscus Xaverius Kerk 
’t Zand 29 

Inleiding Inigo Bocken,  
aansluitend (facultatief) 
stadswandeling met Gerard Raven	

Bijdrage: 5 € 
informatie en opgave: 
secretariaatscc@gmail.com 

Spiritueel 
Cultureel 
Centrum



Met Jezus aan tafel 

4x Woensdagochtend 
27 oktober, 
3/17 /24  november  
van 10.00 tot 12.00 uur 

Franciscus Xaverius parochie 
’t Zand 31         (of via zoom) 

Bijdrage totaal: 12 €  
opgave: secretariaatscc@gmail.com 

Groepsgrootte: 8-10 deelnemers 

Spiritueel 
Cultureel 
Centrum

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het - nog vaker dan je al vermoedde - 
in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt. Zoals honger, armoede, 
ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, 
een volle dis, het goede leven. We gaan onderzoeken wat de bijbel met zijn eetverhalen 
wil zeggen, toen én nu, hoe verhoudt Jezus’ aandacht voor eten zich tot onze eetcultuur? 
En hoe passen eucharistie en avondmaal daartussen?  
 
We lezen in de Bijbel, krijgen ook veel te zien, maken uitstapjes naar cultuur en 
actualiteit. Zo ontwikkelt u in vier bijeenkomsten een nieuw beeld van tafelen met Jezus.  
Voorkennis wordt niet verondersteld.  

 
Over de begeleider: Willem Klamer was tot 2019 predikant van De Inham in Hoogland. 
Hij maakt studie van de maaltijd in de Bijbel en is door zijn werk in oecumenische en 
protestantse setting vertrouwd met liturgie en beleving van eucharistie en avondmaal  
 
Informatie 
Willem Klamer wtklamer@xmsnet.nl  06-37280576                                                          
of Huib Klamer hkklamer@casema.nl 06 52454971

De evangelies over samen eten 




