
  
 

 PROGRAMMA 
       vanaf 27 OKTOBER 

  

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 €  

aanmelden:  
secretariaatscc@gmail.com 
Groepsgrootte: 8-10 pers.

met Jezus aan tafel 
de evangelies over samen-eten 

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

https://www.inham.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3MiIsIjh5dGN4cDNqcGk0Z2drZ3d3ZzB3ODRvc293OGN3azR3IiwiNjQiLCIxOGU0NGY4MmE3OTUiLGZhbHNlXQ
mailto:hkklamer@casema.nl
mailto:secretariaatscc@gmail.com


In 1995 schreef organist, musicoloog en componist Gert 
Oost de Caprice voor cello en orgel. Theatermaker/celliste 
(en dochter van Gert) Judith Oost en organist Simon Bouma 
laten de compositie na 25 jaar weer klinken en nemen het 
stuk als aanleiding voor het spelen van een gevarieerde 
reeks concerten rond het leven en werk van Gert Oost. Op 
basis van een persoonlijk verhaal geven zij een inkijkje in de 
duizelingwekkende wereld van orgels en organisten. 
  
Met een uitzonderlijk veelzijdig, verhalend 
muziekprogramma, laten Simon en Judith vanuit hun eigen 
achtergrond horen dat het orgel oneindig veel 
mogelijkheden heeft.  
Je kunt er muzikale verhalen mee vertellen. Het concert 
maakt deel uit van een tweeluik rond Bätz-orgels in de 
Amersfoortse binnenstad. Gert Oost was specialist op het 
gebied van deze orgels. Hij promoveerde in 1975 met een 
proefschrift over de Utrechtse orgelbouwers-familie Bätz. 
Het orgel in de Franciscus Xaverius kerk werd in 1819 
geplaatst door Gideon Thomas Bätz. Dit orgel wordt 
geroemd door organisten vanwege zijn prachtige klank. In 
het concert Reis met de Caprice kunnen de luisteraars hier 
volop van genieten! 

Orgel: Simon Bouma, Cello en concept: Judith Oost, Saxofoon: 
Chris Corstens 
Tekst: Martin de Nooij, Registratie: Berend Stumphius 
Het concert komt tot stand in samenwerking met: SCC 
Amersfoort.  
Met dank aan: Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. 
Hein Fonds 

Zondag 7 november   
15.00 uur 

Franciscus Xaverius Kerk 
’t Zand 29 

Entree: 7,- € 

informatie 
www.barrevoet.nl 

Reservering 
secretariaatscc@gmail.com 

 PROGRAMMA 
7 NOVEMBER 

 Reis met de caprice 
 een theaterconcert 

mailto:secretariaatscc@gmail.com


  
 

 

Zaterdag 20 november  
10.30 uur tot 12.30 uur 

Franciscus Xaverius Kerk 
’t Zand 29 

Inleider Kick Bras,  

Bijdrage: 5 € 

informatie en aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com

In de serie Bezield en Bezielend 
Thomas Merton, de beroemdste monnik van de 20ste eeuw 

Thomas Merton (1915-1968)  was de beroemdste monnik 
van de 20ste eeuw. Een dichter, spiritueel schrijver, profeet 
en sociaal activist. In zijn inleiding - met foto’s en teksten - 
zal Kick Bras vier aspecten van Mertons levensvisie 
toelichten:  
zijn visie op de waarde van stilte en meditatie; zijn visie op 
de verhouding van contemplatie en   maatschappelijke 
inzet;  
zijn visie op de interreligieuze dialoog, en   tenslotte zijn 
natuurmystiek.  
Thomas Merton is nog steeds een inspiratiebron voor 
mensen die zoeken naar zin. Zijn boeken worden nog 
steeds veel gelezen. Zijn dagboeken en brieven, die dertig 
jaar na zijn dood verschenen, wierpen nieuw licht op zijn 
persoon en zijn denken.  

Over de inleider: dr. Kick Bras is emeritus-predikant van de 
Protestantse Kerk in Nederland, actief betrokken bij Vacara, 
platform voor meditatief leven. Hij is als onderzoeker 
geleerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en 
schreef diverse boeken over meditatie en mystiek. Onder 
meer: Leven met Thomas Merton (uitgever Meinema), en in 
2021 Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van 
Thomas Merton (uitgever BerneMedia). Van dit boek zal hij 
enkele exemplaren ter verkoop meenemen. Lees meer op 
zijn website www.kickbras.nl  
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20 NOVEMBER 
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