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Klaar met 

leven? 

Wat maakt de 

laatste 

levensfase 

waardevol? 

 

In de actuele discussie over euthanasie 

hoor je vaak woorden als                                     

“klaar met leven”, ondraaglijk lijden, 

eenzaamheid, verlies van autonomie.                                                  

Maar zijn er niet ook waardevolle 

aspecten in de laatste levensfase?                                         

Zoals ervaringen van “ er mogen zijn”, “ 

gehoord worden”, “alles kan gezegd 

worden”. Aan de hand van een TV-

fragment over de Levenseindekliniek, 

ervaringen uit een hospice, het 

ziekenhuispastoraat, de praktijk van 

een SCEN-arts en onze eigen 

ervaringen gaan we met elkaar in 

gesprek.  

 

Datum en tijd: dinsdag 13 september 

20.00-21.30 uur  

Kosten: € 3  

Begeleiding: Marie-José Burger, 

geestelijk verzorger Meander Medisch 

Centrum; Adriaan van Es, SCEN-arts; 

Ellen Tiggeler, verpleegkundige 

hospice Dôme           

  



 

 

Vacare, christelijke meditatiegroep, 

maandelijks 

Om ruimte te maken 

(=vacare) beginnen 

we met een stille 

meditatie. 

Vervolgens lezen we langzaam een 

tekst,  uit de bijbel of van een mysticus, 

we overwegen en ‘proeven’ de tekst. 

Ook wisselen we kort ervaringen uit. Af 

en toe doen we een natuur-meditatie. 

Ervaring is geen vereiste. 

Datum en tijd: elke 1e zaterdag van de 

maand 9.30-11.00 uur 

Begeleiding: Inge van den Bosch en 

Huib Klamer 

Kosten: € 3 

Aanmelding:  

jacolinekleingeld@gmail.com 

  

 

------- 
 

 

Maandelijkse 

bijeenkomst ‘In 

gesprek met de 

Bijbel’ 

Dit seizoen lezen en 

bidden wij psalmen. 

Wij zoeken samen naar de diepste 

intenties van de tekst en verbinden die 

met onze eigen levenservaring. 

Datum en tijd: 1e woensdag van de 

maand 20.00 tot 21.30 uur 

Aantal deelnemers:  maximaal 15  

Begeleiding: Jan van Adrichem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweewekelijkse 

bijeenkomst 

‘Herinnerings-

boekjes schrijven’ 

We komen bij 

elkaar en delen wat wij de afgelopen 

weken hebben meegemaakt, wat ons 

heeft geraakt. Een ontmoeting, een 

bericht in de krant, een bezoek aan een 

museum. Dat gaat ieder vervolgens 

weergeven in een 

“herinneringsboekje”, bijvoorbeeld met 

een tekening, een tekst, een foto,  een 

knipsel. Leuk om te doen, we 

ontmoeten elkaar en je kunt anderen 

iets laten zien.  

Datum en tijd: dinsdagmiddag      

14.00 tot 16.30 uur 

Aantal deelnemers:  maximaal  6-8  

Begeleiding en aanmelding:          

Titia Weultjes, 

titiaweultjes@gmail.com  

Kosten: € 5  

 

------- 

 

Actualiteit die 

leidt? 

Bepaalt de 

actualiteit je 

leven, of leidt de actualiteit je van het 

leven af? Drie avonden van gesprek, 

discussie en stellingen rondom het 

nieuws van dat moment. Het thema 

wordt bekend gemaakt in de week 

voorafgaand aan de avond. 

Begeleiding: Josephine van Pampus 

Plaats: zaal St. Ansfriduskerk, 

Datum en tijd: woensdag                        

5 oktober, 11 januari en 28 maart , 

20.00-21.30 uur 

Kosten: geen 

Informatie/ aanmelding:  

secretariaat @ansfriduskerk 

 

mailto:jacolinekleingeld@gmail.com
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Verzoenen en vergeven: 

 is dat mogelijk? 

Eén van de zeven werken 

van barmhartigheid is 

gevangenen bezoeken. Jezus 

vraagt aandacht voor de daders 

(Mattheus 25). Maar ook aandacht 

voor slachtoffers is een daad van 

barmhartigheid. Wat gebeurt er in een 

gezin als ouders als hun dochter wordt 

vermoord? Kunnen slachtoffers  

vergeven en verzoenen? U hoort een 

indringend verhaal.   

Datum en tijd: zaterdag 15 oktober 

10.00-12.30 uur 

Inleiders: Trudy Vester, geestelijk 

verzorger gevangenis Lelystad, en 

Jacques Beemsterboer, vader van 

Nadine die vermoord werd door haar 

ex-vriend (Beemsterboer richtte de 

Nadine Foundation op).  

Kosten: € 5  (opbrengst wordt  

gedoneerd aan Nadine Foundation) 

 

------- 
 

Meezingconcert met Antoine Oomen 

Antoine Oomen is pianist, componist 

en dirigent. Hij was verbonden met de 

Amsterdamse Ecclesia werkte nauw 

samen met Huub Oosterhuis en 

componeerde veel  kerkmuziek. Nu 

leidt hij het Koor voor nieuwe 

Nederlandse religieuze muziek, 

waarmee hij onlangs 100 psalmen op 

CD zette. De 20 nieuwste liederen 

worden gezongen en kunt u 

meezingen. Deze bijeenkomst lijkt in 

het bijzonder interessant voor 

kerkkoor-leden.  

Datum en tijd: zondag 16 oktober 

15.30-17.00 uur  

Kosten: € 7 

 

 

 

 

Een zachte dood 

sterven                      

‘De doden begraven’ 

is in het jaar 1207 

toegevoegd aan de werken van 

barmhartigheid. De zorg voor de doden 

was in de door epidemieën geteisterde 

middeleeuwen een moeilijk en 

gevaarlijk werk. We gaan na hoe in het 

stervensproces  lichaam en ziel recht 

kan worden gedaan. 

Begeleiding: Ellen Hogema, pastor 

diaconie en Ukediene Schulp, 

begeleider bij sterven en rouw 

Plaats: Heilige Geestkerk 

Datum en tijd: zaterdag 12 november 

10.30-12.30 uur 

Kosten: € 3 

 

------- 
 

Solidair zijn met 

de armen onder 

ons  

Jezus vraagt 

aandacht voor 

armen, dorstigen en naakten (Mattheus 

25). Hoe gaan we om met deze oproep? 

We hebben onze sociale wetten en 

projecten, in Amersfoort een voeding- 

en kledingbank, een project 

schuldhulpmaatje, de parochiële 

caritas. Maar wat kunnen we zelf doen? 

Hoe solidair zijn we? 

Datum en tijd: zaterdag 26 november 

10.30-12.30 uur 

Inleiders: Toine van den Hoogen, 

voormalig hoogleraar aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en landelijk 

voorzitter van de Vincentius 

Verenigingen Nederland.  U hoort  

praktijkervaringen van ATD  De Vierde 

Wereld, internationale beweging tegen 

armoede. 

Kosten: € 3 

 



Geboorte in 

Bethlehem, 

geboorte in de 

ziel  

“God is altijd scheppend werkzaam en 

doet zonder onderbreken zijn Zoon in 

de ziel van de mens geboren worden.” 

Zo leerde de mysticus Meester Eckhart  

in de 14e eeuw. Zijn woorden vinden 

weerklank tot in onze tijd. Hoe wordt 

een mens ontvankelijk voor deze 

goddelijke geboorte?  

Datum en tijd: zaterdag 10 december 

10.30 tot 13.00 uur 

Begeleiding: Marika Meijer.                  

Zij was verpleegkundige. Studeerde 

theologie en spiritualiteit te Nijmegen 

en is sindsdien werkzaam als pastor in 

verpleeg- en verzorgingshuizen en als 

geestelijk begeleidster.  

Met muzikale begeleiding van  

Martin Lorijn 

Kosten: € 5 

 

------- 
 

 

Dansen in Advent 

Al dansend maken we een 

opmaat naar Kerstmis. 

 En laten ons daarbij inspireren door 

o.a. muziek uit Bach’s 

Weihnachtsoratorium.  

Datum en tijd: woensdag   

15 december  

10.00 tot 12.00 uur 

Begeleiding: Agnes Janmaat, 

psychosynthese-counselor en docent 

sacrale dans 

Kosten: € 3 

 

 

 

 

 

 

 

Psalmen over 

Verlangen naar 

bevrijding  

Wat een vogel  

moeiteloos lukt gaat ons niet makkelijk 

af: ontkomen aan de zwaartekracht. 

Toch verlangt alles in ons vrij te 

komen. Psalmen lezen en bidden is 

meebewegen met het verlangen naar 

bevrijding. 

Medewerkers van het Titus Brandsma 
Instituut in Nijmegen leren ons 
opnieuw psalmen te ontdekken.  
13 januari    psalm 25   Anne-Marie Bos 
20 januari    psalm 93   Paul Reehuis 
27 januari    psalm 3      Leon Teubner 
10 februari  psalm 130 Kees Waaijman 
Plaats: Woonzorgcentrum Mgr Blom, 

Barchman Wuytierslaan 55  

Datum en tijd: 4 vrijdagavonden 

19.30 tot 21.30 uur (zie boven)   

Kosten: € 12 (voor 4 avonden, te 

voldoen op eerste avond) 

Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,  

Jeanne.Hommenga@beweging3.nl  of 

telefonisch  033 4698100 

 

------ 

 
Vlam van liefde  

‘Levende vlam van liefde’ is 

één van de laatste grote 

werken van Johannes van 

het Kruis, Spaans mysticus 

uit de 16e eeuw.  De vlam staat voor de 

zachte liefdeskracht die werkt in het 

binnenste van de ziel. Dit geschrift 

geeft een kernachtig visie op 

spiritualiteit die ons ook nu kan 

inspireren. 

Datum en tijd: zaterdag 21 januari 

10.30 tot 12.30 uur 

Inleider: Kees Waaijman, emeritus 

hoogleraar, verbonden aan het Titus 

Brandsma Instituut. 

Met muzikale begeleiding van Martin 

Lorijn. 

Kosten: € 5 

mailto:Jeanne.Hommenga@beweging3.nl


 

 

De  

participatiemaatschappij,  

Franciscus Xaveriuslezing  

In de zorg wordt een steeds 

groter beroep gedaan op 

zelfredzaamheid en de inzet van 

mantelzorgers. Hoe goed is dat? Hoe 

ver reiken zelfredzaamheid en 

mantelzorg? Wat is de betekenis nog 

van naastenliefde, solidariteit en 

verzorgingsstaat? 

Datum en tijd: zaterdag 28 januari 

10.30 tot 12.00 uur 

Inleider: prof. dr.  Govert Buijs, 

hoogleraar politieke filosofie en 

levensbeschouwing Vrije Universiteit 

(en inwoner van Amersfoort) 

Kosten: € 3 

 

------ 

 
 

De ramen van Chagall  

De joodse kunstenaar Marc 

Chagall is vooral beroemd 

om zijn schilderijen en 

tekeningen. Maar op latere 

leeftijd heeft hij ook talloze 

glasvensters ontworpen. Zijn laatste 

raam toen hij 98 jaar oud was. We 

kijken naar ramen uit Jeruzalem, 

Reims, Metz, Zürich en Mainz. Wat 

bezielde Chagall en waarmee kan hij 

ons bezielen? Daarover gaan we in 

gesprek. 

 

Datum en tijd: 18 februari               

10.30 tot 12.30 uur  

Inleider: Jan van Adrichem 

Kosten: € 3 

 

 

 

 

 

 
Kennismaken met de 

oosterse orthodoxie 

De betekenis van iconen 

en het Jezusgebed. 

In de oosters orthodoxe 

kerk nemen iconen een 

centrale plaats in. U hoort meer over 

de betekenis van iconen en gaat  zelf 

naar een icoon kijken. U maakt ook 

kennis met het Jezusgebed, een kort 

gebed dat veel gepraktiseerd wordt in 

het leven van alledag.  

Datum en tijd: zaterdag 11 maart 

10.30 tot 12.15 uur 

Begeleiding: Svetlana Sturkenboom. 

Zij werkte als maatschappelijk werker 

en studeerde op latere leeftijd 

orthodoxe theologie in Gent en Brussel. 

Kosten: € 3 

 

------- 

 

 

Mattheus Passie 

en de koralen 

daarin 

In de passietijd 

wordt vele malen 

de Mattheus Passion uitgevoerd. Deze 

ochtend hoort u meer over de koralen 

uit deze passie en gaat u ook zelf een 

koraal zingen.  

Datum en tijd: zaterdag 25 maart           

10.30-12.30 uur 

Begeleiding: Rob Holleman, rector-

cantus van de Franciscus Xaveriuskerk  

Kosten: € 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Johannes Passie van Arvo 

Pärt 

Arvo Pärt (Estland, 1935) 

behoort tot de belangrijkste 

hedendaagse componisten 

van vocale muziek. Hij schreef o.a. een 

Johannes Passie. Rob Holleman gaat dit 

werk uitvoeren en heeft voor deze 

gelegenheid een koor en een ensemble 

van solisten en instrumentalisten 

gevormd. Voor het koor kunnen zich 

zangers aanmelden om onder auditie 

mee te zingen. Er is een beperkt aantal 

repetities.  

Datum en tijd: zondag 9 april             

15.30 tot 17.00 uur 

Begeleiding: Rob Holleman, rector-

cantus van de Franciscus Xaveriuskerk  

Entree: € 17,50 

 

------------------------------------------ 
 

 

Zie voor links met andere 

programma’s: 

- www.katholiekamersfoort.nl/onze-  

parochie/onze-geloofsgemeenschappen  

- www.sintansfridus.nl 

- www.geloofsgemeenschaptzand.nl 

- www.hetbrandpunt.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Spiritueel Cultureel Centrum 

(SCC) is een centrum van de parochie 

Onze  Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Andere centra zijn het Bezinningshuis, 

het Oecumenisch-, het Diaconaal-, het 

Catechetisch- en het Eucharistisch 

Centrum. 

Het SCC is verbonden aan de 

Franciscus Xaveriuskerk  en 

organiseert workshops, concerten, 

interactieve bijeenkomsten. 

De Programmaraad is 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

invulling van het SCC. 

Leden van de Programmaraad zijn: 

Dominique de Boer, Adriaan van Es, 

Huib Klamer, Josephine van Pampus, 

Pieter Rookmaaker en Cor Scholten; 

toegevoegd voor PR: Phil Jacobs. 

De Raad van Advies adviseert over 

inhoudelijke invulling. Leden van de 

Raad zijn: Cor Arends( geestelijk 

verzorger Zon en Schild), Inigo Bocken 

( directeur Titus Brandsma Instituut) 

en Yvonne Ploum ( directeur museum 

Oud Amelisweerd). 

Meer informatie: 

www.xaveriusamersfoort.nl 

Secretariaat: 

secretariaatscc@gmail.com 

t.a.v. Tineke Kuipers 
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