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Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om op
het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.
ApG Apostolisch Genootschap

Plaats van samenkomst
Reeststraat 2b - Almelo

AAK Armeens Apostolische Kerk

secretariaat: Armen Kalstian,
Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo

DG

Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo
Tel: 0546-18616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl

Doopsgezinde Gemeente

Elisa Elisaparochie

Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo
Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl

Karm Karmel Twente

Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo
Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/twente/

LdH Leger des Heils

Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
Tel: 0546-810315

PGA Protestantse Gemeente

Activiteiten van de PGA worden gehouden
in de Schouw (Sch) Kerkplein 3 - Almelo
Tel: 0546-454207 en in de Pniëlkerk (PnK)
Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359

RGT Remonstrantse Gemeente
Twente

Contact: henkvanwaveren@gmail.com
tel: 0546-823836

St.J St. Jorisparochie

Tel: 0546-816649 - secr.rk.almelo@gmail.com
St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo
St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo

VU

De VU-vereniging brengt het werk van de VU
en VUmc naar de samenleving door het
organiseren van openbare bijeenkomsten met
vaak actuele maatschappelijke thema's.
http://www.vuvereniging.nl/

VU-vereniging

VVG Vereniging van Vrijzinnig
Godsdienstigen
Kerk en Radio

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo
Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl
A. Hogendoorn, tel: 0546-864449
ahogendoorn@hetnet.nl tel: 0546-823836

Deze brochure is eind augustus - begin september 2016 uitgereikt aan alle kerkgangers van de aangesloten kerkgenootschappen.
Oplage: 2200. Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer
Foto kraanvogels: Jaap van de Heide - natuurfotografie
www.raadvankerkenalmelo.nl
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Inleiding Karmel Twente
Karm
Het bezinningsprogramma van het Centrum voor Spiritualiteit
“Karmel Twente” wordt aangeboden door de Karmelkloosters in
Almelo en Zenderen met als jaarthema ‘ontheemding’. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige. Je kunt hiermee geconfronteerd worden
door; een ongeneeslijke ziekte, een onverwachte scheiding etc.
Daarnaast laten het geweld in de wereld en de vele vluchtelingen, ons ook niet koud.
Is ontheemding dan alleen maar erg? Juist in de leegte van het
ontheemd zijn, ontstaat er ruimte voor je innerlijk, kún je open
worden voor Gods werking.
Meer informatie op 24 september, zie pagina 6 en op www.karmelcentra.nl/twente
Linkt maakt de verbinding!
missionaire werkgroep - PGA
Bij LINKT werken we in een fijne sfeer aan de relatie met God en
met elkaar. Zoek je vriendschappelijke en verrijkende ontmoetingen? Ben jij tussen de 25-45 jaar? Kom langs! Vanuit een thema
uit onze leefwereld leggen we links: met elkaar, met God, met je
leefwereld.
18 september: de kracht van vergeving (in een
harde en gewelddadige wereld)
16 oktober: geld goed, al goed? (over geldbesteding)
13 november: waar blijft de tijd? (over drukte en tijdbesteding)
11 december: carrière maken en tot je bestemming komen
(wat is het verschil?)
Locatie:
De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A.
Tijd:
13.00 – 15.00 uur. Info: cbelsinga@solcon.nl
Zin in opvoeding
VVG
Opvoeden: soms genieten we ervan, soms maakt het ons wanhopig. Wat willen we onze kinderen leren? Hoe speelt het geloof een rol? Elke avond bestaat deels uit informatie en achtergronden, deels uit gesprekken met ervaringsdeskundigen:
Hoezo ‘Te
andere ouders. Hoe doen zij het? Zo kun je in deze gesprekskring over
vroeg en te
(geloofs)opvoeding ideeën en inspiratie opdoen.
Wie:
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
veel’ ?
Leiding:
Monica Schwarz, predikante van De Bleek
Plaats:
nader te bepalen
Wanneer: vier keer per jaar (1x per seizoen)
Start:
in overleg m.b.v. een datumprikker
Opgave:
stuur voor 20 september een mail naar:
hetkerkuiltje@gmail.com
Algemene informatie VVG & DG:
Iedere vierde zaterdag van de maanden september 2016 tot en met april
2017 organiseert de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG)
samen met de Doopsgezinde Gemeenten in Twente een z.g. Bleeklezing.
Plaats: stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.
Toegang € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en drankje.
Leden/donateurs VVG en leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 5,00.
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Icoon schilderen

Karm

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De
icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse
muziek. De avond begint met een korte meditatieve overweging Dit najaar wordt de
profeet Elia geschilderd. In zijn levensverhaal horen we hoe
Elia van ontheemd zijn tot een zich geborgen weten bij de
Eeuwige kon komen.
Data:
14 maandagen van 12 sept. tot 12 dec.
van 19.30 tot 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg en
Henny Leemreize
Kosten:
€ 125,- inclusief plankje en verf.
Opgave:
voor 30 augustus noodzakelijk.
Cursus Klassiek Hebreeuws
Lessen Bijbels Hebreeuws op 12 dagen.
Niveau:
beginnend, gemiddeld, gevorderd (voor elke cursus: max. 20 personen)
Tijd:
op dinsdag 13 sept, 4 okt, 1, 15 en 29 nov, 13 dec.
In 2017: 10, 24 jan, 7, 21 feb, 7, 21 mrt, 4 apr. van 10.30 - 16.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3 Almelo
Kosten:
150,- per jaar
Docent:
Dr. O. Mulder
Inlichtingen: 06 527 227 53 en omulder@hetnet.nl
Infodatum: dinsdag 13 september om 10.30 uur
in de Schouw
Cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners.
Tijd:
dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur
Plaats, kosten en infobijeenkomst: zie hierboven.
Bijbels Hebreeuws - niveau: gemiddeld en gevorderd
Tijd:
dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur
Plaats, kosten en infobijeenkomst: zie hierboven.
Lectio Divina: Rond de Schrift

Karm

Lectio Divina is een, sinds eeuwen in kloosters gebruikte praktijk, om aandachtig en
indringend de Schrift te lezen. Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is
voor iedere mens, ook in onze tijd. We kunnen zo dichter komen bij wat het evangelie
ons te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen
bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. In
een eerste ronde lezen we wat er in de tekst staat en wisselen
dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks
leven betekent.
Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga
Data:
dinsdag 13 en 27 sept., 11 en 25 okt.
van 10.00 – 12.00 uur Plaats: Karmel Almelo
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
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Vredesdienst 2016

RvKA

Op zondag 18 september om 10 uur vindt in de Sint Josefkerk aan de Sint Josephstraat in Almelo de jaarlijkse Vrededienst plaats. Voorgangers zijn ds. Harry Mondeel, voorzitter van de Raad van Kerken Almelo en Jose van de Bosch van Os, pastoraal werkster in de St Jorisparochie. Muzikale
medewerking wordt verleend door het Sint Josefkoor, door
Hike Flurina Hiemstra en Manouk Bevers (dwarsfluit). Het
thema is “Vrede Verbindt”.
Boodschappenmand
Er is gelegenheid om artikelen mee te brengen voor De
Boodschappenmand. Er is behoefte aan shampoo, wasmiddelen, houdbare producten, blikgroenten, koffie en thee
voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben.
Bijbelkring over bidden

PGA

Gesprek over bidden in het algemeen, bidden thuis aan tafel of op andere momenten.
Er is ook het schietgebedje of het gebed tijdens een wandeling of het meditatief hond uitlaten. We praten ook over de
gebeden in de zondagse viering die ieder een eigen functie
en karakter hebben. Tenslotte praten we uitgebreid over het
gebed van Jezus, het Onze Vader.
Leiding:
Data:

Plaats:
Kosten:

Ds. Siebe H. Hiemstra
woensdag 21 sept., 19 okt., 16 nov.
's middags van 15.00 uur – 16.30 uur
’s avonds van 19.45 uur – 21.15 uur
(zelfde programma)
De Bleek, Hofstraat 1, achteringang
vrije gift

Leesgroep Speling

Karm

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In haar artikelen zoekt zij
naar de onderstroom van het dagelijkse leven. Per nummer wordt een thema belicht.
Ieder leest thuis het tijdschrift. In de groep gaan wij, aan de
hand van enkele vragen, in gesprek over de artikelen. De
jaargang 2016 van Speling besteedt aandacht aan duurzaamheid, agressie, kwetsbaarheid en desoriëntatie. De
centrale vraag in ieder nummer is: waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? Zie
www.speling.nl
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Data:
donderdag 22 september en 24 november
Tijd:
van 19.45 tot 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst.
Aanmelden gewenst.
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Alpha-cursus

PGA

De Alpha-cursus is een cursus over de basis van het christelijk geloof. Er komen thema’s aan de orde als: wie is Jezus; waarom stierf Hij aan het kruis; bidden, waarom
en hoe; hoe kan ik het kwade weerstaan e.d. De cursus
beslaat 10 woensdagavonden en een weekend
(vrijdagavond en zaterdag), aanvang 18.30 uur in De
Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a
Start:
donderdag 22 september.
Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd en
duurt tot 21.30 uur. De cursus is kosteloos, er wordt alleen een bijdrage gevraagd van 3,50 euro voor de maaltijd. De cursus is bestemd voor mensen zowel binnen als
buiten de kerk.
Informatie en opgeven bij Bonne Oosterhuis.
Tel. 0546-828150 Email: famoosterhuis73@gmail.com
Kennismaken met de Karmel in Twente
Wat is de Karmel? Wie en waar zijn de karmelieten in
Twente anno 2016? Waar staan ze voor? Voor allen die
graag meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er een informatieochtend in het klooster in Zenderen.
Datum:
zaterdag 24 september
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats:
Karmel Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding: Programmagroep Karmel Twente
Kosten:
vrije gift
Aanmelden: karmeltwente@karmel.nl geldt voor alle
activiteiten waar aanmelden is gewenst.
Angst en vertrouwen
Kierkegaard was met “Het begrip angst” (1844) zijn tijd
ver vooruit. Hij schetst een verband tussen angst en
kwaad. Daarnaast vraagt hij zich af hoe een mens de
angst beheersbaar kan krijgen. Een actueel thema, denk
aan de angst voor risico’s en de daaruit voortvloeiende
veiligheidsmanie in onze tijd. Ook het persoonlijk leven
van mensen is van angst vervuld, het heeft met onze
menselijke ‘structuur’ te maken. Hoe ga je ermee om,
wat betekent in dat verband ‘vertrouwen’?
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

Andries Visser
zaterdag 24 september om 16.30 uur
stadskerk De Bleek
zie de algemene info op blz. 3

VVG&DG
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De goede dood

RGT

Dit najaar wijdt de Remonstrantse Gemeente Twente in haar Hengelose kerkgebouw
(hoek Grundellaan/Woltersweg) twee avonden en vier zaterdagmorgenbijeenkomsten
aan de “goede dood”. Welke tendensen en ontwikkelingen
vallen er sinds de totstandkoming van de euthanasiewet waar
te nemen? Zijn er ook overwegingen die in het publieke debat
nauwelijks aan de orde komen?
De goede dood ( film “Kijken in de ziel”)
Boutens schreef over de goede dood, wiens zuivere fluitspel
door het hele leven heen klinkt en dat leven alleen ‘leven is als
het tot den dood ontroert.’ Een iets te mooi gedicht misschien.
Want het is de vraag of iedereen glimlachend de dood begroet. Is de dood inderdaad ‘goed’? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, waarom wel, en vervolgens: voor wie, hoe en wanneer blijkt
het, onder welke omstandigheden en voorwaarden.
Leiding:
Cor Langen
Datum:
woensdag 28 sept. en 12 okt. om 20.00 uur
Plaats:
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij
Meditatief wandelen

P.C. Boutens
Karm

De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen voor de Schepping. Lopen
zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te
laten en bij ‘een diepere laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg
in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
zaterdag 1 en 22 okt, van 9.30 tot 12.30 uur.
Plaats:
zie t.z.t. www.karmelcentra.nl
Kosten:
€ 5,- per wandeling
Aanmelden gewenst - f.koopman@karmel.nl
Meditatief mandala tekenen

VVG

Mandala betekent ‘cirkel’ en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en
geborgenheid. In veel godsdiensten is de mandala een middel tot meditatie en concentratie. Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie
waarbij we tekenen binnen een cirkel. Eerst lezen we een tekst
en luisteren we naar muziek, dan tekent ieder op eigen wijze de
eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel.
Leiding:
Data:
Plaats:
Kosten:
Meer info:

Da. Monica Schwarz
dinsdag 4 okt. en 1 nov. van 20.00 -22.00 uur
De Bleek, Hofstraat 1 Almelo, achteringang
€ 5,- inclusief thee/koffie en materiaal
veelstemmiglicht.nl/meditatief-mandala-tekenen/
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De Levensweg maakt jou

Karm

Op de levensweg sta je soms met de voeten in de prut. Daar
moet je doorheen om verder te kunnen. Wat is achteraf gezien nu waardevol gebleken in je leven? Welke plek heeft het
negatieve, het moeilijke gekregen? We gaan met elkaar in
gesprek over deze vragen.
Begeleiding: Johan Hettinga, Herre Roorda
en Johan Strijtveen
Data:
donderdag 6 en 20 okt.; 3 en 17 nov.
van 10.00 tot 11.30 uur
Plaats:
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 20,- voor de serie.
Aanmelden gewenst.
De goede dood: Lof der onvolmaaktheid

RGT

Wat geeft het leven zin als je aftakelt? In de media gaat het dan vaak al snel over euthanasie. Gerbert van Loenen pleit voor een diepgaander
debat dan de media bieden Er zijn meer keuzes dan we nu
horen in het publieke debat. Het debat draait nu om zelfbeschikking. Dat is een belangrijke waarde, maar van Loenen
bepleit ook aandacht voor verbondenheid en overgave. Hij
vindt het mensbeeld in het publieke debat te individualistisch.
Spreker:
Datum:
Plaats:
Kosten:

Gerbert van Loenen, journalist
zaterdag 8 oktober om 11 uur
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11,
Hengelo
€ 7.50

Geloven in gedichten

Karm

Ontheemd raken is je verloren voelen en niet meer weten waar je het zoeken moet. Als
alles wat belangrijk voor je was er niet meer is en je alleen
nog maar leegte en zinloosheid ervaart, wat dan? Is er dan
nog een ‘verder’? Veel dichters hebben zich dit afgevraagd.
Aan de hand van enkele gedichten uit de Nederlandse literatuur zullen we met elkaar dit thema overwegen.
Begeleiding: Wilma Meinen-Snoeijer
Datum:
vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Plaats:
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- Aanmelden gewenst.
De website van de
Raad van Kerken Almelo
biedt veel actuele informatie over kerk en samenleving.
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Psalmen bidden

Karm

Wat een vogel moeiteloos lukt gaat ons niet gemakkelijk af: ontkomen aan de zwaartekracht. Toch verlangt alles in ons vrij te komen, al weten wij dat dit riskant is: we kunnen terugvallen, we kunnen worden aangeschoten, we kunnen de weg kwijt raken.
Psalmen bidden is meebewegen met het verlangen naar bevrijding.
Inleiding:
Datum:
Plaats:
Kosten:

Paul Reehuis over psalm 93
donderdag 20 oktober
van 19.30 - 21.30 uur
Karmel Almelo,
€ 5,- Aanmelden gewenst

Inleiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

Anne-Marie Bos over psalm 25
donderdag 3 november
van 19.30 - 21.30 uur
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
€ 5 - Aanmelden gewenst

Inleiding :
Datum:
Plaats:
Kosten:

Kees Waaijman over psalm 130
donderdag 17 november van 19.30 - 21.30 uur
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
€ 5 - Aanmelden gewenst

Een formule voor geluk

VVG&DG

Het streven naar geluk is zo oud als de mensheid zelf, staat
zelfs als grondrecht in de Amerikaanse constitutie. Met de opstandige Job, de mopperende Prediker, figuren uit de sprookjes
van Grimm, filosofen, psychologen als Freud en diens positieve
tegenvoeters uitkomen bij een formule voor geluk. G=R-V.
Is geluk af te dwingen? Ja, soms, met veel geluk en vooral met
een hoop wijsheid.
Inleider:
Henk Procee
Datum:
zaterdag 22 oktober om 16.30 uur
Plaats:
stadskerk De Bleek
Toegang: zie de algemene info op blz.3
Vroegchristelijke kunst. Het begin
De eerste christenen hielden zich niet bezig met beeldende
kunst. Dat had te maken met hun Joodse wortels. Hun aandacht
was bovenal gericht op het spoedige aanbreken van het Rijk van
God. Het einde van de wereld bleef uit en de christelijke gemeenten bleven bestaan en groeiden zelfs. Dat is opmerkelijk
voor een beweging die toch vooral naar binnen gekeerd was en
die hoge eisen stelde aan nieuwelingen. De positieve factoren
worden daarom kort benoemd. Christenen hadden deel aan de
hen omringende cultuur en dat bepaalt ook de vorm van de eerste uitingen van christelijke kunst.

PGA
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De tijd van de catacomben

PGA

De vroegste vormen van christelijke kunst zijn te vinden
in de catacomben, met name in Rome. De christelijke
gemeente daar had zelfs delen van het ondergrondse
begraafcomplex in bezit. Bij het begraven van hun doden volgden de christenen de cultuur van hun tijd. De
versieringen die ze op de graven aanbrachten laten
steeds duidelijker hun eigen verhaal herkennen. De motieven zijn ontleend aan Oude en Nieuwe Testament.
Een andere terrein waar we de christelijke kunst tegenkomen zijn sieraden en beelden.
Inleider:
Datum:
Plaats:

Ds. K. Sluiter
dinsdag 25 oktober om 20.00 uur
Pniëlkerk Toegang: € 4,-

Film en spiritualiteit

Karm

In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke
en spirituele diepgang. Daarna gaan we met elkaar in
gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze
ervaring te verdiepen. Het gaat om films die ons kunnen
raken en aan het denken zetten.
Begeleiding: Gerard Westendorp
Data:
woensdag 26 oktober: ‘Metéora’
woensdag 16 november: ‘Philomena’
Tijd:
van 15.00 – 18.30 uur beide films
Plaats:
Karmel Almelo
Kosten:
€ 10,- (incl. koffie/soep,
zelf brood meebrengen)
Aanmelden noodzakelijk
De goede dood: Winter in Gloster Huis (2015)
Over doodswensen en de twijfel daaraan

“Als communiceren niet
mogelijk is, vind ik het leven niet menswaardig”
RGT

In Winter in Gloster Huis neemt Vonne van der Meer een sprong in de tijd: de zorg is
overgenomen door robots, de Klaar-met-Leven-wet is aangenomen. Twee broers krijgen en grote erfenis. De één begint een hotel aan een
meer waar mensen waardig kunnen sterven, de ander
bouwt aan de overkant Gloster Huis, waar mensen die
aan hun doodswens beginnen te twijfelen, welkom zijn.
Ze werken daar vastberaden aan de afschaffing van de
eenzaamheid.
Spreker:
Datum:
Plaats:
Kosten:

Vonne van der Meer, schrijfster
zaterdag 29 oktober om 11 uur
Remonstrantse Kerk,
Woltersweg 11, Hengelo
€ 7.50
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Op adem komen bij de psalmen

PGA

De psalmen vormen al eeuwenlang de ruggengraat van
het kloosterleven. Omdat de psalmen ons alledaagse
leven met zijn vreugde en boosheid, hoop en wanhoop,
slagen en mislukken, licht en donker op God betrekken.
Woorden en beelden aanreiken om jezelf in een ander
licht te gaan zien: ‘in Uw licht zien wij het licht’. Op twee
avonden (die in het voorjaar een vervolg krijgen) willen
we twee psalmen met elkaar lezen en met elkaar in gesprek komen over de breedte en diepgang van ons leven.
Leiding:
en info ds. Marco Montagne 0546341140 of ds.montagne@gmail.com
Datum:
dinsdag 1 en 29 november
Tijd:
van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk Kosten: De koffie of thee
Gedachtenis concert

PGA

Dit concert is de derde in een serie die begon met de
Passion en het koor "Onderweg" rondom het Paasverhaal, het Bevrijdingsconcert in mei met het "Orkest van
Almelo" en dan nu het Gedachtenisconcert met het bekende Russisch vrouwenkoor "Radujsja".
We zullen stilstaan bij allen die ons ontvielen, een moment van persoonlijke en collectieve bezinning en herdenking. Het wordt een avond van stil zijn, luisteren naar
prachtige liederen en muziek en zeker ook meezingen.
Datum:
Plaats:
Kosten:

vrijdag 4 november om 19.30 uur
Kerkzaal NOACH - Binnenhof 51 Almelo
vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Lectio Divina: Rond de Psalmen
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en
verrassend actueel. Wat gebeurt er met ons wanneer wij
een psalm lezen? Ook de Psalmen lezen we als Lectio
Divina; na een hardop lezen van de Psalm kijkt ieder hoe
hij of zij de tekst verstaat. Vervolgens wisselen we dit uit
om zo te kijken wat ons raakt. In een tweede ronde wisselen we uit wat dit betekent voor ons leven nu.
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Data:
dinsdag 8 en 22 nov., 6 en 20 dec.
van 10.00 - 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst

Karm
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Constantijn de Grote: bouwen en beelden

PGA

In het begin van de 4e eeuw verandert er ineens veel. Eerst
krijgt het christendom godsdienstvrijheid; daarna wordt het
door keizer Constantijn de Grote een begunstigde religie,
maar geen staatsgodsdienst. Wel laat Constantijn voor het
eerst een officiële kerk, de basilica, bouwen. Later volgen
doopkapellen. Kerkmuren lenen zich uitstekend voor het
aanbrengen van mozaïeken. Kerken worden bij voorkeur
gebouwd op of bij graven van martelaren. De sarcofagen
uit die tijd worden rijk versierd met christelijke motieven.

Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K. Sluiter
dinsdag 8 november om 20.00 uur
Pniëlkerk
€ 4,-

Tweeluik over pelgrimage

VVG

Bij een bedevaart ga je met auto, bus of trein naar een heilige plek. Bij een pelgrimage ga je lopend of fietsend en is de
tocht zélf het belangrijkste. Siebe Hiemstra pelgrimeerde met
de fiets vanuit Nederland naar Jeruzalem, in het spoor van
BasJan Ader (1936), en te voet naar Assisi, de stad van
Franciscus. In woord en beeld wordt u meegenomen op pelgrimage.
Spreker:
Data:

Plaats:
Kosten:

Ds. Siebe H. Hiemstra
donderdag 10 november 20.00-22.00 uur:
fietspelgrimage naar Jeruzalem
donderdag 2 februari 20.00-22.00 uur:
pelgrimage te voet naar Assisi
De Bleek, achterzalen
€ 4,- inclusief koffie/thee

Morele vragen op de drempel van een goede dood

RGT

Wanneer is er sprake van een zelfgezochte goede dood? Wat verdient de voorkeur:
artseneuthanasie of zelfeuthanasie? Wat betekent
‘zelfbeschikking’ in dit kader? En verhouding samenlevingindividu? Wiens stem geeft de doorslag? Moet iets legaal
zijn om te mogen? Onderscheid tussen het doden van een
ander en het doden van jezelf. Mag je een ander vragen jou
te doden? Hoe staat het met euthanasie bij dementie?
Spreker:
Datum:
Plaats:
Kosten:

dr. Ton Vink
(www.ninewells.nl/ Zelfeuthanasie)
in 2007 vrijgesproken van hulp bij zelfdoding
zaterdag 12 november om 11.00 uur
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
€ 7.50

13
Internationale dag van de Rechten van het Kind
Tweedehands speelgoed- en boekenmarkt - Feestelijk
randprogramma

ApG

Op zondag 13 november as van 14.00-17.00 uur vindt er in
de Plaats van Samenkomst van Het Apostolisch Genootschap, aan de Reeststraat te Almelo een tweedehands
speelgoed- en boekenmarkt plaats.
De markt is in het kader van de Internationale Dag inzake
de Rechten van het Kind. De opbrengst van de markt gaat
naar WereldWijdvoorKinderen (WWvK) .
Naast de verkoop van boeken en speelgoed is er een aantrekkelijk programma voor kinderen en volwassenen.
De goede dood: Over stervenskunst en vertrouwen

RGT

Filosoferen is leren sterven. Tegen veelvuldig aangeboden
oefeningen in de stervenskunst hebben ook altijd waarschuwingen geklonken. Het kan een mens te zeer in beslag nemen. Montaigne: “Wie rustig weet te leven, zal ook
rustig sterven.” Over onze omgang met de dood en met
stervenden zullen ook voorbeelden uit de pastorale praktijk
ter sprake komen.
Spreker:

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

dr. Johan Goud, em. rem. predikant
schreef met anderen
Als de dood voor het leven (1995)
en Vaarwel (2007) over sterven en rouw
zaterdag 19 november
11.00 uur
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
€ 7.50

Bloeitijd van beelden: Ravenna en Arles
De christelijke kunst beleeft in de volgende eeuwen een bloeitijd. Terwijl de westelijke helft van
het Romeinse rijk verzwakt laat de oostelijke
helft een rijke bloei zien. Ravenna in Italië is
daarvan een voorbeeld. In een iets vroegere
periode ontstaan schitterende reliëfs op sarcofagen die tegenwoordig onder meer in Arles (Fr.)
zijn te bewonderen. De omgang met de Schrift
(O.T. en N.T.) is terug te vinden in de kunst. Dat
geldt ook voor christelijke thema’s op siervoorwerpen.
Inleider:
Datum:
Tijd:
Plaats:

ds. K Sluiter
dinsdag 22 november
20.00 uur
Pniëlkerk Toegang: € 4,-

PGA
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Santiago de Compostella

VVG

Daar gingen ze....
Een stok in de hand, een kalebas met drinkwater, het onbekende tegemoet, het vertrouwde huis, dorp, streek achterlatend. Pelgrims uit heel Europa. Wellicht tot Finisterra,
noordwest Spanje. En dat al meer dan duizend jaar!
Waarom toen en nu nog steeds? Kerken lopen leeg, pelgrimspaden vol.
Wandelend ontstaan veel liederen die de tocht, de wonderen langs de weg en de wederwaardigheden van de pelgrim bezingen. In kerken wordt gezongen. Het Kleinkoor
Ootmarsum zal de tocht langs de Camino muzikaal illustreren.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

Gé Westgeest
zaterdag 26 nov.om 16.30 uur
stadskerk De Bleek
zie de algemene info op blz. 3

De Advent

Karm

De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor
mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. In een
meditatief samenzijn gaan we met teksten, muziek en stiltemeditatie in op dit thema.
Begeleiding: Karmel Almelo
Data:
woensdag 30 nov., 7, 14 en 21 dec.
van 19.00-19.30 uur
Plaats:
dagkapel Elisakerk,
Rembrandtlaan 25, Almelo
Geen kosten of aanmelding nodig.
Het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach

PGA

Het Weihnachtsoratorium van Bach, na de Matthaüs-Passion misschien wel zijn
meest geliefde werk, is een compositie over vreugde en licht. Bach, ook wel ‘de vijfde
evangelist’ genoemd, vertelt in zijn muziek niet een zoet kerstverhaal, maar het is van
begin tot het eind vol spanning, bijna een thriller. Een
meesterwerk in zes delen. Wat is de boodschap achter de
muziek? Wat wil Bach met zijn muziek aan de zanger en
luisteraar meegeven? En tegen welke kerkelijke achtergrond moeten wij zijn muziek verstaan?
Op deze avond wordt ingegaan op het verhaal achter de
muziek en we beluisteren fragmenten uit dit meesterwerk.
Inleiding:
Datum:
Plaats:
Kosten:

ds. Pieter Endedijk
donderdag 1 december
van 19.30 tot 21.30 uur
De Schouw, Kerkplein 3
€ 4,- inclusief koffie/thee

15
De verspreiding van beelden

PGA

Het christendom verspreidt zich over de westelijke helft
van het West-Romeinse rijk en over de volken die zich
aan de rand bevonden en die zich door de volksverhuizingen binnen dat gebied hebben gevestigd. De cultuur
van die volken is medebepalend voor de christelijke
kunst uit die gebieden. Siersmeedwerk, ivoorsnijkunst
en manuscripten van Evangeliaria en Psalmboeken,
vaak met mooie miniaturen, roepen bewondering op.
Verder zijn er uit deze tijd liturgische gebruiksvoorwerpen met een bijzondere vormgeving.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K Sluiter
dinsdag 13 december om 20.00 uur.
Pniëlkerk
€ 4,-

Kerstkuieren voor Tanzania - Rond ‘n Pook

ApG

Op Tweede Kerstdag 2016 is er weer een wandeling in
kerstsfeer in de omgeving van het Kanaal AlmeloNordhorn te Albergen/Almelo.
Startplaats: Vlinderpunt bij ’t Vossenveen.
Postweg 3, 7665 SW Albergen
Inschrijving: vanaf 13.00 uur
einde wandeling uiterlijk 17.00 uur
Deelname: gratis, er is gelegenheid tot het geven van
een vrije gift voor het weeskinderenproject van de Stichting Matamba.

Een huis van licht en ruimte…

VVG

In plaats van een Bleeklezing even iets anders dan anders doen. In de achterzalen staat een spellencircuit
klaar, u kunt creatief bezig gaan of een film met humor
bekijken. Kijk voor het exacte programma op de website: www.debleekalmelo.nl
Datum:
maandag 26 december
Tijd:
van 14.00-17.00 uur.
Bijdrage:
€ 3,50 voor de hapjes en drankjes
Overzicht activiteiten.
Voor deze brochure boden 16 pagina’s te weinig ruimte en 20 pagina’s te veel ruimte.
Het overzicht van alle activiteiten dat normaal op de ze pagina staat is nu te vinden op de
startpagina van www.raadvankerkenalmelo.nl onder actueel.

16

Concertagenda
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde HeilmannCourtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde orde”. (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur)
za 03-09 Mira Cieśłak & Damian Poloczek
USA / Weimar
za 17-09 Gedymin Grubba
Gdansk (PL)
za 01-10 Henk Linker
Almelo
mmv Herbert Blaak - Euphonium
za 15-10 Erik Nijzink
Hardenberg
mmv Anneke Hamberg, orgel 4h
za 05-11 Leerlingenpresentatie Muziekschool Rijssen
za 19-11 Sietze de Vries - Jubileum-bespeling Groningen
za 03-12 Geert Baan
Rijssen
za 17-12 Timo Beek
Oldenzaal
Aanvang:
Duur:

14.00 uur precies - alle concerten.
ca. drie kwartier. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Damian Poloczek

Concerten in de Grote Kerk
zo
zo

02-10
20-11

zo

18-12

Kamerkoor Canteklaer o.l.v. Iassen Raykov
Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante
o.l.v. Jeanet Bosch - Jubileumconcert
Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries
m.m.v. Sietze de Vries orgel
Kerstconcert
i.s.m. de Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Aanvang alle concerten: 15.30 uur
Vrijwillige bijdrage
bij de uitgang.
Sietze de Vries

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek
Met Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova,
mezzosopraan. Er zal gemusiceerd worden met
het kist-, transept- en hoofdorgel.
zo
18-09
zo
23-10
zo
04-12
Aanvang: 15.30 uur voor alle concerten
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl

