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XAVERIUS LEZING 

zaterdag 29 januari van 10.30 tot 12.30 uur 

Erik Borgman, “Alle dingen nieuw”, 
Geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw 
Coreferent: Diederiek van Loo.  
Gespreksleider: Anna Walsma. 
Parallel loopt een leesgroep. 

LEESGROEP 

donderdag 20 januari, 10 februari 
en 3 maart                                        
van 19.30 tot 21.30 uur 

Nieuw: Een theologische leesgroep 
n.a.v. Het nieuwe boek van Erik 
Borgman: “Alle dingen nieuw” 

o.l.v. Cor Arends    

DAG VAN HET JODENDOM 

maandag 7 februari 20.00 uur  

Thema: Kunst in Jodendom en  
Christendom, inleider Gerard Raven 

IN DE SERIE BEZIELD EN BEZIELEND 
zaterdag 26 februari  van 10.30 tot 12.30 uur 

Jos Huls over Søren Kierkegaard. 
Thema: Radicaal kiezen voor een persoonlijk 
geloof.  

BEZINNING OP CORONA 
maart (onder voorbehoud)  

In gesprek met Mauricio Meneses: wat 
betekenen de Corona-maatregelen voor onze 
samenleving?  

IN DE SERIE BEZIELD EN BEZIELEND 

mei (onder voorbehoud)  

In de serie Bezield en bezielend: 
inleiding over Edith Stein.      
    

DE MATTHEUS PASSIE 
Luisteren en mediteren 

zaterdag 9 april van 10.30 tot 15.00 uur 

Onder leiding van Ad de Keyer zullen wij enkele 
fragmenten, waarin Bach zijn Passion heeft onderverdeeld, 
beluisteren en overwegen. 
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Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Fransiscus Xaveriuskerk  
of in de pastorie van deze kerk, ’t Zand  Amersfoort    

i.v.m. mogelijke corona maatregelen zijn wijzigingen voorbehouden. 
Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via het 
secretariaat van het SCC tenzij anders vermeld. 
secretariaatscc@gmail.com  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Franciscus Xaveriuskerk  
of in de pastorie van deze kerk, ’t Zand Amersfoort. 

Voor de meeste activiteiten vragen wij een kleine tegemoetkoming  
in de kosten van rond de 5,-  
Detail informatie per activiteit kunt u een paar weken van te 
voren lezen op onze site. 

i.v.m. mogelijke corona maatregelen zijn wijzigingen voorbehouden. 
Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via het 
secretariaat van het SCC, tenzij anders vermeld. 
secretariaatscc@gmail.com  
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