Spiritualiteit en cultuur op 't Zand
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Spiritueel cultureel centrum aan ’t Zand eerste fase

1. Inleiding
In de notitie van het parochiebestuur van 6 november 2012 ‘Op weg naar
2020’ wordt aandacht gevraagd voor eigentijdse missionaire activiteiten.
De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort voelt zich verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van pastoraal ondernemerschap.
Het parochiebestuur heeft het besluit genomen dat er vier vierplekken
binnen de parochie van Amersfoort blijven met ieder een eigen identiteit.
Aan de geloofsgemeenschap van de Franciscus Xaverius als binnenstad
kerk wordt gevraagd een plan te ontwikkelen voor een spiritueel cultureel
centrum voor de hele parochie.
In december 2013 heeft een commissie na vele en intensieve gesprekken
haar voorstel met onderbouwing van haar visie aangeboden aan het lokale
team. Eind januari 2014 is het plan voor het spiritueel cultureel centrum
aan het bestuur aangeboden. 11 Maart zijn de plannen mondeling toegelicht
en op 1 april is het plan aan de parochie gepresenteerd. Op 22 juni hebben
het parochiebestuur en een delegatie van de Franciscus Xaverius
gesproken over de plannen. In dat gesprek heeft het bestuur gevraagd
het plan voor de korte termijn bij te stellen zodat de investeringskosten
geringer worden. Er zal een nieuw bouwplan gemaakt moeten worden.
Daarnaast heeft het bestuur grote bezwaren tegen de voorgestelde
organisatievorm. Het parochiebestuur heeft de eindverantwoordelijkheid
voor het spiritueel cultureel centrum en daar past geen stichtingsvorm bij.
Ook een beroepskracht stuit op bezwaren bij het bestuur. Tevens vraagt
het bestuur op dit moment een concretisering van de visie, die in het
rapport verwoord is.
Deze notitie bevat een samenvattend overzicht van wat het spiritueel
cultureel centrum wil zijn. Daarop aansluitend een concretisering van
mogelijke activiteiten op basis van de in het rapport ‘Spiritueel Cultureel
Centrum’ vermelde visie. Ook vermelden we een mogelijke samenwerking
met de Aegtenkapel. Vervolgens beschrijven we de aangepaste
organisatievorm. Tot slot worden de bijgestelde bouwplannen
gepresenteerd met een kostenraming.
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2. Spiritueel cultureel centrum
Spiritualiteit heeft te maken met de manier waarop een mens in het leven
staat. Het is je basis, je grondhouding. Het geeft kleuring aan je leven;
het is de geest (animo) van waaruit de mens doet wat hij doet en hoe hij
dit doet. Wat de vieringen betreft volgt de Franciscus Xaverius de
kerkelijke vieringen zoals dit de laatste jaren gebruikelijk is. Naast de
kerkelijke vieringen wil het spiritueel cultureel centrum met
gebruikmaking van de kerk én de pastorie met het oog op de volgende
aspecten activiteiten ontwikkelen:

a. Ontmoeting bevorderen. Doel van het spiritueel cultureel centrum is
mensen - kerkelijk, niet kerkelijk, gelovig, niet gelovig - met elkaar in
contact brengen over onderwerpen als zingeving, betekenis van leven,
actuele gebeurtenissen, maatschappelijke vragen. Daartoe zal een
uitgebreid aantal activiteiten ontwikkeld worden in de kerk, in het
centrum. Open naar de samenleving, de stad en de regio waarin het
centrum zich bevindt.
b. Spiritualiteit. Het dagelijkse leven en belevingen en de actualiteit
verbinden met de spirituele laag van het bestaan. Het gebouw van de
Franciscus Xaverius biedt daar ook aanknopingspunten voor: de persoon
Franciscus Xaverius en zijn spiritualiteit, het beeld van Maria van
Amersfoort, de Mariakapel, Mariamantel, de symbolen en bouwkundige
elementen in het gebouw, het vloerkunstwerk van de spelende mens,
het moderne kunstwerk ‘de Bron’ dat verbonden is met Franciscus
Xaverius.
c. Cultuur. Spiritualiteit is de brug tussen het dagelijkse leven en de
manier waarop de mens deze beleving ervaart in het licht van zijn
levensbeschouwing. In cultuur geven mensen de samenleving vorm via
regels, werk, relaties, kunst en omgaan met de natuur.
d. Diaconie. De kerk op ’t Zand ligt midden in de levendige stad en zij kan
en wil zich niet onttrekken aan de maatschappelijke situatie, zoals deze
in de binnenstad is. Het spiritueel cultureel centrum wil met
activiteiten aan vieringen, gesprekken, workshops en andere
bijeenkomsten een maatschappelijke functie vervullen. In de stad
wonen studenten, er leven dak- en thuislozen. Er zijn mensen die
eenzaamheid en verlatenheid ervaren. Het kerkgebouw is voor
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iedereen dagelijks geopend en mensen hebben de gelegenheid zich in
stilte terug te trekken in de Mariakapel.
3. Bij de concretisering van de visie in het oorspronkelijke rapport
noemen we:

a. Spiritualiteit
En muziek: lezingencyclus over kerkmuziek; muzikale spiritualiteit
(Antoine Bodar) en het gregoriaans. Ook is er ruimte voor moderne
muziek: uit eigentijdse liederen spreekt veelal een hang naar zingeving
op basis van life events, aanklachten, zoeken naar echtheid. Is er een
verbinding met religieuze ervaring en hoe ziet die eruit?
En Franciscus Xaverius: Vanuit welke levensopvatting koos hij voor
toetreding tot de orde van de Jezuïeten, hoe gaf hij vorm aan zijn
keuze? Wat betekent zijn leven en spiritualiteit voor mensen in deze
tijd? ( Henk Witte bekleedt de leerstoel van de spiritualiteit van
Franciscus Xaverius in Tilburg)
En Maria: Workshop over de 10 evangelische deugden van Maria en hoe
komen wij in ons dagelijkse leven deze deugden tegen? Of luisteren
naar 7 eeuwen muzikale Mariaverering; wat heeft Maria in de loop van
7 eeuwen voor mensen betekend en wat betekent ze voor ons?
En moderne zoektocht naar zingeving: lezingencyclus over het zoeken
naar zingeving tegen het licht van ingrijpende levensmomenten.
Bijvoorbeeld door Christa Anbeek (ontmoet de atheïst) en Marie-José
Burger (ontmoet de lijdende patiënt).
En goed en kwaad: een serie stomme films over dit thema
bijeengebracht i.s.m. EYE en live orgel- of pianobegeleiding, Ook een
serie moderne films (Bergmann, Twarkowski, Vinterberg). Hierbij is te
denken aan onderwerpen als: wanneer herken je kwaad, welke keuzes
heb je, omgang met spijt en schaamte, wrok, verzoening.
En stiltewandeling op bijvoorbeeld zaterdagmorgen, zoals deze op
verschillende plaatsen, bijvoorbeeld Amsterdam, worden
georganiseerd. Rust, stilte, verdieping tussen drukte, haast, geluid.
En actualiteit: naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen in
Amersfoort, de regio, Nederland en op andere plaatsen in de wereld
één of meer bijeenkomsten organiseren om de gebeurtenis zelf en de
mogelijke betekenis van die gebeurtenis voor de individuele persoon en
voor de samenleving te duiden zodat het een plaats krijgt in het leven
van mensen.
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b. Mijn kerk is mijn huis
Op welke manier kan de kerk een ‘huis’ voor jongeren zijn? Welke
elementen en voorwaarden zijn er nodig om hen dat gevoel van ‘thuis’ te
laten ervaren?
Kerkarchitectuur: lezing en rondleiding. Wat maakt een kerk tot huis
van spiritualiteit, gemeenschap, verstilling? Welke elementen dragen
hiertoe bij? Welke symbolieken zijn in het gebouw verwerkt?

c. Amersfoort, stad van mirakel en kloosters
Lezing over wonderen en verwondering in zijn algemeenheid en in het
bijzonder in Amersfoort. Wat bewoog mensen en wat betekent het
voor de mens van nu?
Lezing over kerken en kloosters in Amersfoort: waar, hoe ontstaan,
wat is er nu nog van terug te vinden. Wat was de begeestering van
mensen om in een klooster te leven, wonen en bidden?
Wandeling langs plekken waar kloosters gestaan hebben. Wat zien we
er nog van terug?
d. Bijbelboeken lezen
Jaarlijks samen een Bijbelboek lezen onder leiding van een deskundige
en met elkaar uitwisselen wat het boek met ons leven doet.

e. Wie zou Jezus nu zoeken en omhelzen?
Een lezingencyclus over het thema: ‘Dauwt hemelen van omhoog, en
wolken regent de gerechte’. Wat verstaan wij onder gerechtigheid hier
in Amersfoort, wie zijn het slachtoffer van het ontbreken van
gerechtigheid, wat doen wij als gelovigen?
Lezing bij een fotomanifestatie door bv Kadir van Lohuizen over het
zoeken naar en open staan voor de ‘minste mens’ (denk aan de
mijnwerker die onze diamant delft; wat betekent het gelaat van die
ander op de foto?
Doorlopende naam-boom manifestatie: ieder mens (parochiaan,
bezoeker) kan geraakt door een ervaring of door een
nieuwsgebeurtenis, aan een kunstboom in de kerk of de pastorie
hangen. De verhalen krijgen een rol in de liturgie. Hier gedenken
mensen immers.

5

f. Cyclus van gezamenlijk een spiritueel boek lezen en uitwisselen wat de
betekenis van het gelezene voor ieder persoonlijk is.

4. Organisatie en programmering
De dagelijkse organisatie en programmering van het spiritueel cultureel
centrum ligt in handen van een Programmaraad, bestaande uit ongeveer
vijf personen. Deze mensen komen uit de Franciscus Xaverius, uit andere
geloofsgemeenschappen en misschien ook een randkerkelijke. In de
werkgroep moeten de navolgende deskundigheden vertegenwoordigd zijn:
-

Gevoel voor actuele gebeurtenissen en deze interpreteren op mogelijke

-

gevolgen en betekenis
Gevoel voor de invloed van actuele gebeurtenissen

-

Gevoel voor mensen met elkaar in gesprek brengen (kerkelijken en
buitenkerkelijken)

-

Mensen kunnen motiveren om vanuit persoonlijke spiritualiteit in beweging
te komen
Kwaliteiten op het gebied van organiseren en plannen

-

Creativiteit om activiteiten te ontwikkelen
PR-kwaliteiten: bekendheid kunnen geven en contact kunnen leggen met
invloedrijke personen/mensen die iets over een onderwerp te vertellen
hebben.

De Programmaraad kan zich laten bijstaan door een ‘raad van advies’; enkele
inhoudelijk deskundigen op het gebied van spiritualiteit en cultuur. Deze raad
heeft een inhoudelijk adviserende functie en is ondersteunend aan de
programmaraad.

De programmaraad is inhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de
pastoraatsgroep en aangaande de beheersmatige aspecten aan de Zandraad.
De programmaraad is verantwoordelijk voor de programmering en draagt zorg
voor de organisatie van de activiteiten. Jaarlijks maakt de programmaraad
een aanbod van activiteiten en zorgt voor de nodige publiciteit binnen en
buiten de parochie. Na afloop van een activiteitenjaar stelt zij een
verantwoording van de afgelopen periode op papier. Deze schriftelijke
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evaluatie is onderwerp van gesprek tussen het lokale team van de Franciscus
Xaverius en het parochiebestuur.
6. Samenwerking met de Aegtenkapel/Flint en de Franciscus Xaverius
In het kader van het onderzoek voorafgaand aan het rapport van het
spiritueel cultureel centrum zijn contacten geweest met de Aegtenkapel over
samenwerking. Doel van deze samenwerking is gebruik te kunnen maken van
elkaars faciliteiten. Met name denken we aan logistieke mogelijkheden als
catering en kaartverkoop voor te organiseren bijeenkomsten. De Franciscus
Xaverius wil deze mogelijkheden verder verkennen nu de verbouwingsplannen
beperkter zijn. We willen onderzoeken welke voordelen er voor beide
organisaties zijn, wanneer er samenwerking mogelijk is.
7. Bouwplannen, kostenraming en financiering
Op de navolgende pagina’s is ten opzichte van het bouwkundige plan in het
onderzoeksrapport een nieuw vereenvoudigd plan vervaardigd (huidige
situatie, tekening vereenvoudigde plan en bijbehorende opmerkingen).
De verbouwingen als een eenmalige investering dienen mogelijk gemaakt te
worden uit te werven fondsen, subsidies en legaten, en een bijdrage van de
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om gebruik te maken van een BRIM-instandhoudingssubsidie van
het rijk op basis van de functie (kerkelijke bestemming). Voor het komend
jaar is tevens een subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten
van kracht. Een derde subsidieregeling van de overheid (Nationaal
Restauratiefonds) betreft een aanvullende financieringsmogelijkheid op het
meerjarig onderhoudsplan.
De exploitatie van het Spiritueel Cultureel Centrum in het vereenvoudigde
plan staat -onder verwijzing naar het voornoemde onderzoeksrapport- in een
geheel andere verhouding, omdat geen sprake is van extra personeelskosten.
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Bestaande situatie
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Opmerkingen bij de tekening van het Spiritueel Cultureel Centrum

Na overleg met monumentenzorg van gemeente Amersfoort is bij het uitwerken
van het vereenvoudigde plan rekening gehouden met de monumentale waarden van
gebouwdelen en/of constructies. Daardoor is een aantal eerder geplande
aanpassingen gewijzigd.
De keukenstrook vormt de scheidslijn tussen het historische “voorhuis” en het
“achterhuis”.
De bestaande lange gang terugbrengen als ware het een steeg, met aan de ene
kant de kerk en de andere kant de verbouwde pastorie.
De vloer van de gang uitvoeren met straatwerk of natuursteen.
Een deel van het bestaande dak in de gang vervangen door glasstroken, waardoor
de gemetselde buitengevel van de kerk visueel naar boven doorloopt en daglicht
kan toetreden. Het bestaande stucwerk op de kerkgevel in de gangstrook zo
mogelijk verwijderen en metselwerk in het zicht brengen.
De bestaande toegangsdeur vervangen van glas voor doorzicht vanuit de gang naar
de kerk.
Een nieuwe brede doorgang (glazen deuren of schuifdeuren) vanuit de kerk naar
een verbouwde pastorie aanbrengen. De vloer in de kerk ligt twee treden hoger
dan de gang en pastorie; de treden in de kerk houden.
Vanuit de gang (steeg) zijn in het spiritueel cultureel centrum de kerk en de
pastorie herkenbaar/zichtbaar.
Het gedeelte van de pastorie aan de straatkant blijft nagenoeg gelijk aan
bestaand.
Een centrale hal met aangrenzend een eenvoudige keuken die naar twee kanten
uitgiftebalies heeft. De zalen 1 en 2 bieden tezamen ruimte aan ca 90 personen.
Een nieuwe toiletgroep inclusief MIVA toilet wordt aan het bestaande gebouwd.
Aan het eind van de lange gang biedt een nieuwe ingang met hellingbaan toegang
voor minder validen vanuit de kerk naar de pastorie en/of toilet.
Een verbinding met de Aegtenkapel (samenwerking) is niet op tekening verwerkt.
Aan de tuinzijde is plaats voor een groot terras.
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In een tweede latere fase kan alsnog een serre worden aangebouwd zoals in het
eerste plan is aangegeven. Ook kan in een latere fase een kloostertuin worden
ingericht, zoals in het eerste plan is opgenomen.
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