Mei-activiteiten 2019
Zaterdag 18 mei
‘Jonathan Sacks’

Unieke mensen – mensen die ons uitdagen

Unieke mensen –
4-e bijeenkomst

Jonathan Sacks (vierde bijeenkomst)
Helen van een gebroken wereld

Vrijdag 24 mei

Zaterdag 18 mei 10.30 -12.45

De Stad

Pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31
Inleider: dr Jan Jorrit Hasselaar

Een muzikaal, filosofisch
en fotografisch
evenement over De Stad,
georganiseerd door het
Spiritueel Cultureel
Centrum

Donderdag 30 mei
‘Hemelvaart’

Bijdrage: € 5
Aanmelding:

secretariaatscc@gmail.com

Kan religie een rol spelen bij de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken zoals diversiteit,
geweld en milieu? Rabbijn Sacks zoekt het antwoord
bij het Joodse concept Tikkun Olam (een gebroken
wereld heel maken) dat hij op een eigen, verrassende
wijze invult.

Stadsbrede ontmoeting

Jonathan Sacks was opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk/Gemenebest en
hoort tot de meest invloedrijke religieuze leiders van onze tijd.
Inleider: dr Jan Jorrit Hasselaar, econoom en theoloog. Hij schreef een
proefschrift over rabbijn Sacks. Hasselaar is coördinator van het Centrum
voor Religie en Duurzame Ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en werkte
bij het CNV.

De stad
Een muzikaal, filosofisch en fotografisch evenement over De Stad,
georganiseerd door het Spiritueel Cultureel Centrum

Vrijdag 24 mei
20:00 – 22:30 uur
Franciscus
Xaveriuskerk,
‘t Zand 29
Bijdrage: € 10
Kaartverkoop: via
www.ajo-amersfoort.nl
en aan de pastorie van
de Franciscus
Xaverius, ’t Zand 31 op
werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur

Het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort (SCC) organiseert in
samenwerking met het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO), met bekende
Amersfoortse personen en Amersfoortse fotografen 033Fotostad, een
gezamenlijk project met als thema De Stad.
Bijzonder aan de opzet is de combinatie van drie componenten: tekst,
muziek en beeld die met elkaar worden verbonden tot één geheel.
In het programma zal het thema ‘Stad’ worden gepresenteerd aan de hand
van vijf thema’s:

Het thema ‘duurzaamheid’ wordt belicht door Fokke de Jong en verklankt
door ‘An overture tot he proms’ van de jonge Engelse componist Edwin Sung,
die in zijn stuk muziekthema’s ‘recyclet”
Burgemeester Lucas Bolsius gaat vervolgens in op de toekomst van de stad,
‘wat maakt de stad een stad?’ Het thema wordt muzikaal uitgebeeld door een
deel uit Gerswhin’s An American in Paris.
Simone Kennedy, gemeenteraadslid en sociaal activist gaat in op thema’s
rond liefde in de stad: liefde, lust, rechtvaardigheid en dood, die muzikaal
worden uitgebeeld door ‘Danse Bacchanale’ uit Samson en Delilah van
Camille Saint-Saens.
Solidariteit in de stad en het tekort daaraan in de historie van de stad wordt
besproken door journalist Arjeh Kalmann en verklankt door deel drie uit de
eerste symfonie van Gustave Mahler.
Straatpastor Bernadette van Dijk gaat tenslotte in op ‘spiritualiteit in de
stad’, een thema dat hoorbaar wordt in ‘Da Pacem Domine’ van Arvo Pärt.
Als afsluiting de première van een stuk voor symfonieorkest, gecomponeerd
door Maarten Bauer, prijswinnaar van het Prinses Christina Compositie
Concours 2017.

Voor meer informatie:www.sccamersfoort.nl

Hemelvaart
Stadsbrede ontmoeting
Donderdag 30 mei 2019
7.00 uur vertrek vanuit de
Martinuskerk
Bijdrage: zelf ontbijt meenemen
Aanmelding:
geurt.roffel@hetbrandpunt.net
Evenals voorgaande jaren vieren we op Hemelvaartsdag weer een
oecumenisch feestje. Het programma biedt voor elk wat wils: voor jong en
oud. Voor de sportievelingen vertrekken we om 07.00 uur op de fiets vanaf
Amersfoort Noord voor een mooie fietstocht van ongeveer een uur.
Onderweg hopen we fietsers uit Amersfoort Oost en West tegen te komen.
We eindigen om 08.00 uur in hartje centrum bij de Sint Franciscus Xaverius,
waar we met elkaar een koffie-ontbijt gebruiken. Dat is een bijzonder ontbijt,
want we vragen iedereen die met de fietstocht meedoet om eten mee te
nemen, genoeg om zelf te eten. Tijdens de fietstocht wordt het eten
opgemaakt tot een smakelijk ontbijt.
Verstilde en actieve ontmoeting
Om 09.00 uur kan iedereen kiezen uit een tweetal activiteiten: een binnenactiviteit en
een buitenactiviteit. Deelnemers aan de verstilde ontmoeting denken na over de
spiritualiteit van sint Franciscus. De actieve ontmoeting, ook geschikt voor kinderen, staat
in het teken van verschillende creatieve spelmomenten in teamverband. Tijdens de spelen
komt natuurlijk ook het thema van Hemelvaart aan bod. We vertrekken iets na tienen uit
het centrum van Amersfoort, om circa 10.30 uur af te kunnen sluiten met een korte
viering in Het Brandpunt.
We hopen op een ochtend vol inspiratie en verbinding. Aansluiten kan bij elk van de vier
onderdelen, maar voor het ontbijt wel graag van te voren opgeven. Dit kan per mail naar
Geurt Roffel, , eventuele vragen kunt u ook per mail stellen.
Voor vervoer naar en tussen de locaties kan gezorgd worden. Graag aangeven bij de
aanmelding als je hiervan gebruik wilt maken.

Voor meer informatie:www.sccamersfoort.nl

