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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 
maken. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA:  
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Oecumenisch Leerhuis  
Almelo  
  

Protestantse Gemeente  
Almelo  
 
Parochies  
Almelo Noord 
 
 
Schouwlezingen  
 
 
Vereniging Vrijzinnig  
Godsdienstigen  
 
Kerk en Radio 

Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo  
 
 
Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo 
Tel:818616    www.dgalmelo.doopsgezind.nl 
 
Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 
Tel: 545040     www.elisapaz.nl   
  
Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo  
Tel: 536410     www.karmel.nl 
Het bezinningsaanbod van de Karmelkring in 
Zenderen vindt u op: www.karmelcentra.nl  
 
De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
Tel: 454207       
 
De Commissie Vorming en Toerusting ver-
zorgt de activiteiten van de PGA.  
 
St Georgiuskerk - Boddenstraat - 76 - Almelo  
St Jozefkerk - St Josephstraat 109 - Almelo   
St Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo   
 
De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
Tel: 454207       
 
De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   
 
 
A.Hoogendoorn, tel: 0546-864449 
ahogendoorn@hetnet.nl 

Deze brochure van de Raad van Kerken Almelo kan bekeken worden op:  
www.protestantsewijkgemeentepniel.nl  

www.sowschelfhorst.nl 
www.debleekalmelo.nl  

en op de website van RvKA - www.kerkpleinalmelo.nl   
Eerder zijn verschenen: Activiteiten Najaar 2008 en  

Activiteiten Voorjaar 2009   
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Geloofsverdiepingscursus  
door:  vicaris A.J.J. Woolderink.        
jaarlijks: een twintigtal avonden  
van:  19.30 uur tot 21.00 uur  
plaats:  in de pastorie van de St Georgiuskerk.  
Verdiepingsgesprekken en informatie aan de hand 
van de bouwstenen van het katholieke geloof.  
Opgave voor de volgende cursus is reeds mogelijk 
bij:  vicaris A.J.J. Woolderink,  
  tel. 06.53.77.85.95   of  
  vicaris.a.woolderink@planet.nl 
 
 
 
Kleuterkerk:  
geloof en spiritualiteit voor kinderen                                                                PAN 
                                 
Iedere derde zondag van de maand in ‟t Saam (naast de St Jozefkerk)  vindt er 
een oecumenische kleuterbijeenkomst plaats, met ouders én grootouders. Op een 
speelse wijze wordt de aandacht gevraagd voor een Bijbelverhaal en gebed. Er is 
een thema- boekentafel aanwezig en een koffiepauze voor ontmoeting en gesprek.  
Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt een 
vrije gift gevraagd. Het eigen kleuterwerkboek is tegen kostprijs verkrijgbaar € 4.00   
Informatie bij pastoraal werker Mw. C. Koops-Roetgerink,  
tel 06.20739564 of ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kinderkerk:                                                                                                          PAN   
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 wordt er op dezelfde tijd en plaats als de kleuter-
kerk, een eigentijdse, oecumenische en op de doelgroep afgestemde catechetische 
viering aangeboden. Iedereen is van harte welkom, iedere derde zondag van de 
maand. 
 
Speling leesgroep 
„Speling‟ is een tijdschrift voor bezinning en spirituali-
teit. In de bezinning oriënteren wij ons op de Bron 
van ons leven; spiritualiteit biedt daarin  bewegings-
ruimte. Beiden worden in „Speling‟ verkend. Het is 
ook boeiend om dit samen te verkennen. We delen 
onze levenservaringen uitgaande van de artikelen uit 
het laatste nummer.  

Data:  donderdag 10 september en  
  donderdag  5 november   
Tijd:  19.45 - 21.30  uur 
Plaats: Karmelklooster Almelo,   
  Rembrandtlaan 23  
Kosten: €10,-  
Begeleiding: Edgar Koning 
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Icoon schilderen                                                                                              KARM 
Iconen worden wel „Vensters op de eeuwigheid‟ ge-
noemd. Zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. 

Iconen blijven mensen inspireren. Het samen schilde-
ren in een sfeer van stilte en bezinning werkt vaak nog 
inspirerender. Gebed, bezinning en een stille meditatie-
ve sfeer zijn daarom wezenlijke onderdelen van de cur-
sus. De najaarscursus is vooral bedoeld voor mensen 
die al eerder een icoon geschilderd hebben en dus eni-
ge ervaring hebben.  
Data:   14 dinsdagen  
 van 15 september t/m15 december  
Tijd: 19.30 - 21.45 uur   
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: €100,- 
Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en Henny Leemreize  
 
 
 
Schouwlezing Poëzie  
De neerlandicus Willem Visser houdt een inleiding over 
de poëzie van Bernlef (pseudoniem voor Hendrik Jan 
Marsman)  
Bernlef is de dichter van het vluchtige, die zijn gedichten 
niet maakt voor de eeuwigheid. Bijna om het jaar publi-
ceert hij een nieuwe bundel om als het ware de vorige 
te vervangen  
Datum: donderdag 17 september 
Plaats: De Schouw 
Aanvang: 19.30 uur                   
Toegang: vrij  
 

 
 
 
Schouwlezing (GNI) Joodse mystiek  
Lezing over het werk van Etty Hillesum  
(op 29 jarige leeftijd overleden in Auschwitz)  
Etty's dagboeken, of althans een groot deel ervan, wer-
den gebundeld en in november 1981 uitgegeven onder 
de titel Het verstoorde leven - Dagboek van Etty Hille-
sum.                                                 
Inleider:  ds. A. van Houwelingen 
Datum:  donderdag 24 september  
Plaats:  de Schouw 
Aanvang:  19.30 uur                 
Toegang:  vrij 
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Vredesvesper                                                                                                                RvKA 
Thema: “Naar een nieuw klimaat van vrede”. 
Organisatie: Raad van Kerken Almelo. 
Datum: zondag 27 september  
Plaats:  Grote Kerk.   Aanvang:  17.00 uur. 
Meditatie:  mevr. ds F. Papilaya van de Molukse Evangelische Kerk. 
Muzikale medewerking: Rönneboomcantorij  olv Henk Kamphuis 
 
Geloof en ongeloof                                                                                           
Wat betekent geloven voor mij? Wat betekent God in 
mijn leven? Samen willen we aan de hand van verhalen 
van mensen die zich geraakt weten door dat diepe Ge-
heim van leven tot een uitwisseling komen. Wat kunnen 
die verhalen ons nú te zeggen hebben? Hoe kunnen ze 
ons nú steunen in ons zoekend en tastend geloven. 
Data: maandag 28 september,  
 12 en 26 oktober, 9 november       
Tijd: 14.30 – 16.30 uur   Kosten:€ 20,-  
Plaats: Pastoraal centrum, Rembrandtlaan 23  
Begeleiding: Els Bos en Nicola van de Rakt 
 
Geloof ik (het) wel? 
Een informatieavond voor jonge mensen van 25-45 met de bedoeling een 
aantal avonden te organiseren over geloofscommunicatie.  Geloven is geen vanzelf-
sprekendheid meer en hangt ten nauwste samen met je persoonlijke levensinstelling.   
Het is een ontwikkelingsproces. Je bent er nooit klaar mee, een levenslange op-
dracht. Geloofsbelijdenissen vormen de „rode draad‟ van de te organiseren avonden. 
Is het allemaal wel waar en geloof ik het zelf wel? Hoe vertel ik in eigen woorden wat 
ik geloof, wat het geloof in mijn leven teweeg brengt, hoe het voor mij een hindernis 
is of mij juist vooruit helpt.  
Gespreksleider: Rini Bekkers, pastoraal werker uit Ommen 
Datum:        dinsdag 29 september  Aanvang: 19.30 uur       
Plaats:         De Schouw                     Kosten: vrije toegang 
 
 
Gerechtigheid in bijbel, kerk en samenleving 
In overlijdensadvertenties lees je wel eens dat iemand 
een groot rechtvaardigheidsgevoel had. 
We begrijpen best wat daarmee bedoeld wordt. Toch is 
het in de  praktijk vaak nog helemaal niet  zo gemakkelijk 
om uit te maken wat in een bepaald geval rechtvaardig 
mag heten. Want over  wat rechtvaardigheid of gerech-
tigheid eigenlijk is kan verschillend gedacht worden. Het 
Romeinse recht met zijn nadruk op “ieder het zijne” 
wordt bijv. in de bijbel zo niet onderschreven. Daar horen 
we dat “gerechtigheid en vrede elkaar kussen”(Psalm 
85). Hoe valt dit te rijmen?   
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Bijbelse gerechtigheid, een spannend gebeuren                 
Bij “gerechtigheid” denken wij gemakkelijk aan “recht”: 
rechtuit, recht toe recht aan, rechtlijnig. In feite is het een 
spannend gebeuren, dat draait om bewaring:  iemand tot 
zijn recht laten komen. In de praktijk betekent dat:  schik-
ken.  Zoals iemand die de bloemen net zo lang schikt, tot 
iedere bloem tot zijn recht kan komen en het bloemstuk 
meer is dan de som van de delen. Gerechtigheid is een 
levenskunst! 
Spreker: prof. Kees Waaijman, directeur van het Titus  
  Brandsma Instituut en emeritus hoogleraar  
  van de Radboud universiteit 
Datum: donderdag 1 oktober Aanvang: 19.30 uur             
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3.  Entree:     € 3,50 
zie ook: 29 oktober : gerechtigheid in de kerk  ….. 
   26 november: de rechten van het kind …… 
 
Darwinisme en evolutie 
Dit jaar was het 150 jaar geleden dat Charles Darwin zijn 
boek „On the Origin of Species‟ publiceerde. Het betekende 
een omwenteling in onze manier van kijken naar de wereld. 
Onze manier van geloven werd ook door deze omwenteling 
geraakt. 
Op deze avond zal ds. Rein van Dijk iets vertellen over die 
ideeën, die tot nu toe ons geloofsleven beïnvloeden. 
Datum:  dinsdag 6 oktober     Aanvang:  20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk                     Entree:     € 3.50       
 
Schouw literatuur                                                                                              
Lezing over Willem Wilmink (onder voorbehoud)                                                 SCH 
Datum: donderdag 8 oktober  
 
Profeten en evangelisten in beeld                                                                     V&T 
Na „Geloven in kunst‟ en „Psalmen lezen als moderne poëzie‟ volgen 8 avonden 
„Profeten en evangelisten in beeld‟. De vier evangelisten (Mattheüs, Marcus, Lucas, 
Johannes) en de vier grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël) nemen in de 
religieuze kunst een grote plaats in. Niet alleen hun teksten en verhalen maar ook de 
personen zelf zijn veelvuldig uitgebeeld. Langs die beelden komen we de betekenis 
van profeten en evangelisten op het spoor voor mensen 
van vandaag. In de religieuze muziek zijn die sporen ook 
te vinden en ook daar besteden we aandacht aan. 
Alle avonden (vier in 2009 en vier in 2010)worden gehou-
den in de Pniëlkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. 
De avond over Lucas op 15 december begint om 19.30 
uur. Ds. K. Sluiter is de inleider. De toegang is € 3.50 per 
avond. (13 oktober Ezechiël, 24 november  
Jesaja, 27 oktober Marcus,15 december Lucas) 
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Profeten en evangelisten in beeld:                                                                    V&T 
Ezechiël 
Het boek Ezechiël opent met een indrukwekkend visi-
oen; dat visioen tekent het beeld van vier gestalten die 
later met de vier evangelisten zijn verbonden: mens, 
leeuw, os en adelaar. Andere visioenen en teksten heb-
ben ook hun weg naar het Nieuwe Testament en naar 
de kunst gevonden, zoals de goede herder, het dal van 
de dorre doodsbeenderen en de nieuwe tempel en de 
levensstroom. Ezechiël is profeet in wat hij zegt en in 
wat hij meemaakt als mens: hij is in ieder opzicht ge-
grepen. 
Datum: dinsdag 13 oktober 
Inleider: ds. K. Sluiter                  
Plaats: Pniëlkerk 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegang: € 3.50 
 
Filmavond in de Schouw                                                                                    
Niet iedereen is in staat om tot een goed menselijk con-
tact te komen. „Normale‟ mensen denken dan al snel 
dat het gaat om mensen met bijvoorbeeld een psychia-
trische stoornis, met een moeilijke jeugd of een trauma-
tisch verlies. Klopt dit beeld? Hierover willen we het ge-
sprek aangaan aan de hand van de film:  
Snow cake. Alex Hughes raakt betrokken bij een auto 
ongeluk waarbij zijn jonge bijrijdster het leven laat. Op 
ingetogen wijze vertelt Snow Cake het verhaal over de 
onorthodoxe relatie van een man die zijn verleden pro-
beert te ontvluchten. 
Gespreksleider: mevr. Oosting                 
Datum:       donderdag 15 oktober 
Plaats:        De Schouw 
Aanvang:    19.30 uur                  
Toegang:     vrij  
 
Schouw Filosofieavond VU/ Windesheim:   
“De C-factor in onze samenleving” 
Nederlanders die in het buitenland wonen zijn minder 
calvinistisch dan hun landgenoten in de Hollandse pol-
der. Dat blijkt uit de C-factor test van dagblad Trouw. 
De C-factor test meet hoe calvinistisch iemand is, niet 
alleen qua geloofsovertuiging maar vooral qua levens-
stijl. De test is ontwikkeld door dagblad Trouw ter gele-
genheid van het Calvijnjaar 2009. De C-factor kijkt naar 
eigenschappen als eenvoud, soberheid, discipline en 
arbeidsethos, stuk voor stuk kenmerken die bij het calvi-
nisme horen.  

   SCH 

   SCH 

Dr. Joke van Saane 
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Rond de 1200 luisteraars en lezers van de Wereldomroep vulden de C-factor test in. 
"Een hoge respons die zeker voldoende is voor een goede analyse", vindt Van 
Saane, een van de bedenkers van de C-factor test. 
Inleider:     dr. Joke van Saane (godsdienstpsychologe van de VU in Amsterdam) 
Datum:  donderdag 22 oktober 
Plaats:  de Schouw 
Aanvang:  19.30 uur                         
Toegang:  vrij 
 
Profeten en evangelisten in beeld:                                                                    V&T 
Marcus 
(zie ook de inleiding op blz. 6) 
Het evangelie Marcus geeft de hoofdlijnen van het 
evangelie. Zowel de kracht als het lijden van Jezus 
krijgen volop aandacht. Die kracht is te vinden bij de 
leeuw, symbool van Marcus. Het lijden is omgeven 
door een raadsel, een geheim. Er loopt een grote 
spanningsboog van de doop door Johannes tot aan 
Jezus‟ woorden over het laatste oordeel. In het evan-
gelie van Marcus staan we voor het wonder van God 
in ons midden. 
Inleider: ds. K. Sluiter    
Datum: dinsdag 27 oktober  
Plaats: Pniëlkerk 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegang:  € 3.50 
 
Gerechtigheid in de kerk(en) vroeger en nu                                                    OLA 
Gerechtigheid maakt onderdeel uit van het denken over mens en maatschappij. Hier-
over wordt echter wel verschillend gedacht. In de kerk(en) was en is het bepaald niet 
een koekoek één zang. Zo valt op dat een verschil in theologie als vanzelf leidt tot 
een andere benadering van maatschappelijke vra-
gen. Tegelijk zien we hoe allerlei tradities elkaar na-
deren in en buiten de kerk(en). De vraag is wat dat in 
de praktijk van alledag betekent, met name ook op 
het terrein van kerk en geloof,  alwaar individualise-
ring steeds verder oprukt. 
Spreker:   dr. Greetje Witte-Rang was, als theologe 
bij Oikos en bij de Sectie Internationale Zaken van de 
Raad van Kerken, vele jaren betrokken bij het  
oecumenisch debat over globalisering. Ze promo-
veerde op een proefschrift gewijd aan leven en wer-
ken van de remonstrantse econoom Harry de Lange 
onder de titel “Geen recht om de moed te verliezen”  
Datum: donderdag 29 oktober 
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3  
Aanvang: 9.30 uur    
Toegang:  € 3.50 
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Geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟                                                                 PAN 
Als ons leven zijn gewone gangetje gaat, staan 
wij dikwijls 
niet echt stil bij het geloof dat wij ooit hebben 
meegekregen en dat ondertussen, nu wij vol-
wassen zijn, door zovele dingen is beïnvloed. 
Als wij per toeval of door een concrete aanlei-
ding toch nadenken over „ons‟ geloof, merken 
we soms dat die overgeërfde beelden, verhalen 
en gedachten hun vanzelfsprekendheid hebben 
verloren. Dan kan het verlangen ontstaan om 
opnieuw te beginnen en op zoek te gaan naar 
een ontwikkeling/verdieping  in ons geloof.  
Hierover gaan wij samen in gesprek in zes bij-
eenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur. Aan de 
hand van (bijbel)teksten, inleidingen, afbeeldin-
gen en vooral onze persoonlijke ervaringen, 
gaan we met elkaar in gesprek om ons geloof 
te verkennen en te verdiepen. Elke bijeenkomst 
bouwt voort op de stappen die we in een voor-
gaande avond hebben gezet en daarom is het 
belangrijk dat alle bijeenkomsten, voor zover mogelijk, bijgewoond kunnen worden. 
Dit draagt ook bij aan een positief groepsproces en een noodzakelijke sfeer van 
vertrouwen.  
Data:       woensdag 4, 11,18 en 25 november,  
  woensdag 2, 9 en 16 december                 
Plaats:   St Jozefpastorie  van 19.45 tot 21.45 uur 
Kosten:  Behoudens de aanschaf van een fraai uitgevoerd werkboekje zullen er     
              geen onkosten aan de cursus verbonden zijn. De koffie en thee staan  
  voor u klaar.  
Opgave:   bij pastoraal werker Mw. C. Koops-Roetgerink, tel 06.20739564 of  
 ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl 
 
Kerk en Radio                                                          
radio: kabel: fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1MHz 
televisie: aavisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 
internet: www.omroepalmelo.nl/live 
Tijden van uitzending                                             
Vrijdag         10-12 uur:    kerk en maatschappij 
Zondag  09-11 uur:    religieuze muziek op verzoek, kerkdienst,  
  11-12 uur:    kerk en samenleving 
  12-13 uur:    korte samenvatting van vrijdag  
Adres: Radio Almelo. Haven Noordzijde 17 7607 ER Almelo, t.a.v.    
  Kerkredactie.  Tel: 0546-821814.    Fax: 0546-823306  
  Secretaris:  Ad Clavaux, aclavaux@zonnet.nl 
Aanvragen van muziek: 
  (die wordt dan de volgende zondag uitgezonden): 
  zondagmorgen: 9.00 – 9.45, tel.: 821814. 
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Programma                                 
                                   “Almelose week van de spiritualiteit” 
 
Concert Arte Vocale 
De getoonzette teksten van het programma Mit Fried und Freud, ich fahr dahin 
van Arte Vocale hebben alle in meer of mindere mate te maken met „afscheid ne-
men.‟ Als we afscheid nemen van iemand, dan kan de gedwongen afstand die we 
tot de overledene innemen een heel andere en misschien wel diepere invulling 
geven aan het begrip liefde. Zijn de herinneringen zelf die plotsklaps wortel schie-
ten en zich nestelen in onze gedachten niet het begin van een ander en nieuw le-
ven?  
Datum: zondag 1 november om 15.30 uur  
Plaats: Grote Kerk 
Kosten: Vrije toegang 
 
Workshop Lectio Divina                                                                                KARM 
Lectio Divina, ofwel de geestelijke lezing, is een 
leeswijze, die een beroep doet op de totale per-
soon. Het is een eeuwenoude methode die op ver-
schillende wijzen beoefend kan worden. In deze 
workshop worden enkele varianten gepresenteerd. 
Vervolgens gaan we praktisch aan de slag met de 
methode, die zowel voor persoonlijke als voor ge-
zamenlijke bezinning gebruikt kan worden.  
Datum: dinsdag 3 november  
  van 09.30 – 12.00 uur 
Plaats: Karmelklooster Almelo,   
   Rembrandtlaan 25  
Begeleiding: Sanny Bruijns  
Kosten:  € 5,- 
  
Erasmus en zijn tijd                                                                                          V&T                                                                                       
De tijd van Erasmus lijkt sterk op de onze. Zoals nu 
de digitale communicatie de mogelijkheden schept 
razend snel kennis te nemen van nieuwe ontwikke-
lingen, zo nam door de uitvinding van de boekdruk-
kunst de verspreiding van nieuwe gedachten een 
ongekende vlucht. De Islam drong door tot in het 
hart van Europa, de kerk verloor aan gezag en de 
relatie kerk en staat werd problematisch.  In die 
woelige wereld probeert Erasmus het hoofd koel te 
houden en geeft hij zijn richtlijnen voor het leven.  
Inleider:       Claude Onvlee 
Datum:        dinsdag 3 november  om 20.00 uur 
Plaats:         Pniëlkerk  
Kosten:        € 3.50 
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                                “Almelose week van de spiritualiteit” 
 
Dorothee Sölle – concrete theologie 
Voor de theologe Dorothee Sölle is spreken over de verbon-
denheid van God en mens alleen zinvol als die verbonden-
heid concreet aanwijsbaar is in de werkelijkheid van alledag. 
De symboliek van het avondmaal/ de eucharistie verwijst 
naar Gods voorkeur voor wie in onze samenleving in een 
marginaal bestaan zijn gedrongen. 
Inleider:   Koos Sluiter 
Datum:    donderdag 5 november om 19.30 uur 
Plaats:     De Schouw 
Kosten:    vrije toegang 
 
Symposium Wortel schieten                                                                
De kerken die deelnemen in het programma „Vorming 
en Spiritualiteit‟ van de Almelose Raad van Kerken 
organiseren een symposium rond het thema „Wortel 
schieten'. Deze activiteit vindt plaats in het kader van 
de landelijke maand van de spiritualiteit. De karmeliet 
Jo Tigcheler en de protestantse theologe Anne-Claire 
Mulder gaan in op het belang van geworteld zijn in kerk 
en samenleving. Vervolgens gaan zij in gesprek met 
de toehoorders.  
Datum: zaterdag 7 november van 14.00–16.30 uur 
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo  
Kosten: € 5,00                                     
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Geloofsverdieping:   Lima-rapport                                                                    SCH  
 
Al vijf jaar besteedt „de Schouw‟ aandacht aan geloofs-
verdieping in oecumenisch perspectief. Naast belijde-
nisgeschriften van de vroege kerk kwamen documenten 
uit de tijd van de Reformatie en van het Protestantisme 
van de 20e eeuw aan bod. Verleden jaar stonden 4 
bekende protestantse „Theologen van Betekenis‟ in de 
schijnwerper. Nu is de horizon weer nadrukkelijk oecu-
menisch. Rooms-katholieke, Orthodoxe en Protestant-
se kerken aanvaardden in 1982 het BEM-rapport over 
doop, avondmaal/eucharistie en ambt. Gekoppeld aan die thema‟s, aangevuld met 
Woordverkondiging, worden vier theologen voorgesteld: Moltmann, Sölle, Schille-
beeckx en Flesseman-van Leer.   
5 november:  Eucharistie/avondmaal — de theologie van Dorothee Sölle 
3 december:  Ambt – de theologie van Edward Schillebeeckx  

   SCH 



Psalm 119: Liefde voor de Schrift                                                                   
Psalm 119 is de langste psalm: een kralensnoer van 176 
verzen. Ieder vers draait om hetzelfde: de liefde voor de 
Schrift; dag en nacht Gods Woord op ons in laten werken: 
bevrijding, gunnende liefde, gerechtigheid, trouw, bemoe-
diging en genade! Ons gegeven door Wezer, die ons we-
zen vormt en ieder uitnodigt er te wezen. 
Inleiders: Paul Reehuis en Kees Waaijman  
Data:  donderdagavonden 12 en 19 november  
Tijd:  19.30 -21.30 uur   
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan 23  
Kosten: € 10,- 
 
Schouw (GNI)  lezing Joodse traditie,                                                               
Abraham Joshua Heschel - theoloog van de harts-
tocht. Ds. Sjirk van der Zee uit Sleeuwijk spreekt over de 
joodse geleerde Abraham Joshua Heschel (1907-1972) 
in vergelijking met Elie Wiesel .  
Tussen Wiesel en Heschel zijn er veel overeenkomsten: 
zij zijn tijdgenoten, beiden uit een vooraanstaand chassi-
disch-joods milieu in Warschau, beiden zeer intelligent 
en bepaald door de Tweede Wereldoorlog waarin zij hun 
familie verloren. Een wezenlijk verschil tussen beiden is, 
dat Wiesel de verschrikkingen van Auschwitz en Bu-
chenwald aan den lijve ondervond en dat Heschel nog 
net op tijd Polen verliet en in Amerika terechtkwam. Het 
is denkbaar dat dit verschil in ervaringen aan de basis 
ligt van de verschillende manieren waarop Wiesel en 
Heschel God zien en ervaren.  
Datum:  donderdag 19 november om 19.30 uur 
Plaats:        De Schouw                         Toegang: vrij 
 
Lezing over de Kaballa                                                                                       VVG 
Zoals iedere spirituele weg heeft ook de Kabbala, deel van de westerse mystiek, be-
wustwording tot doel. De kabbalistische traditie is gebaseerd op de Bijbel. 
Datum:   zaterdag 21 november om 16.30 uur 
Plaats:   achterzaal van de Bleekkerk   
Kosten:  € 4.00 (incl. koffie of thee en  een hapje en drankje na afloop) 
Inleider:   Magda van der Ende uit Amersfoort 
 
Terug naar het begin                                                                                           VVG 

Hoe zong men in de tempel en hoe klonken de eerste christelijke gezangen? Een 

bijzondere luisteroefening naar niet alledaagse muziek. 

Datum: zaterdag 28 november om 16.30 uur 

Plaats:  de achterzaal van de Bleekkerk 

Kosten: € 4.00 (incl.koffie of thee en  een hapje en drankje na afloop) 

Inleider: ds. Bas Zitman uit Epe 
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Profeten en evangelisten in beeld:                                                                    V&T       
Jesaja                              
(zie ook de inleiding op blz. 6) 
Het ene boek Jesaja bestaat uit drie verzamelingen van 
profetieën. De pijn en de wanhoop van het volk Israel in 
ballingschap worden verbeeld door de lijdende knecht. 
Toch kennen we Jesaja vooral door de beelden van hoop: 
licht in de duisternis, een kind geboren uit een maagd, een 
twijgje uit de boom van Jesse, een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Sterke beelden die bemoedigen. 
Inleider:      ds. K. Sluiter                  
Datum:       dinsdag 24 november  
Plaats:        Pniëlkerk 
Aanvang:    20.00 uur                          
Toegang:    € 3.50 
 
De rechten van het kind en andere(?) mensenrechten                                   OLA 
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 no-
vember en namens de Almelose werkgroep van Amnesty International zal het gaan 
over mensenrechten in het algemeen en over de filosofi-
sche achtergronden daarvan. De kinderen zullen hierbij 
centraal staan. Een vraag zal zijn, of er, naast de “gewone” 
mensenrechten, nog specifieke kinderrechten zijn, maar 
belangrijker is wellicht, welke betekenis de mensenrechten 
juist voor kinderen hebben. Op grondslag van “Het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind” (1989) zal geprobeerd 
worden, deze betekenis in kaart te brengen. 
Spreker:      dr Joachim Aul van Amnesty International,  
   afdeling Almelo; filosoof 
Datum:        donderdag 26 november  
Locatie:       De Schouw, Kerkplein 3. Vrij parkeerterrein.     
Aanvang:    19.30 uur                            
Entree:         € 3,50 
 

Mystieke tekstlezing                                                                                        KARM 
Bij Eckhart, vader van de Rijnlandse mystiek, gaat het ei-
genlijk maar om één ding: dat de godsverhouding levend en 
vruchtbaar zal zijn. „Dat God in ons geboren mag worden.‟ 
Op weg naar Kerstmis lezen we preken over de Godsge-
boorte. Deze preken heeft Eckhart speciaal voor de kersttijd 
gehouden. Samen lezend proberen we te ontdekken wat dit 
betekent, ook in ons eigen leven.  
Data:  zaterdagen 28 november, 12 en 19 december                 
Tijd:  10.30 - 15.00 uur 
Plaats:  Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo 
Kosten:  € 37,50 (incl soep, brood zelf meenemen) 
Begeleiding: Hettie Berflo en Nicola van de Rakt  
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Geloofsverdieping - Avond 2                                                                              
Ambt – de theologie van Edward Schillebeeckx.   
(zie ook de inleiding op blz.10; Lima-rapport) 
Na het tweede Vaticaans concilie vestigde Schille-
beeckx zijn naam als theoloog definitief met zijn twee 
„Jezus-boeken‟. Hij betrekt de methode die hij in de-
ze boeken toepast ook op het denken over het ker-
kelijk ambt. Met zijn publicaties „Pleidooi voor men-
sen in de kerk‟ en „Mensen als verhaal van God‟ on-
derzoekt hij de relatie tussen de geloofsgemeen-
schap en de mensen die deze gemeenschap als 
ambtsdrager dienen. Het ambt ondergaat een bete-
kenisverandering. 
Inleider:    ds. K. Sluiter 
Datum:     donderdag 3 december 
Plaats:      de Schouw  Aanvang:  19.30 uur  
Toegang:  € 3.50 
 
Lucas - Profeten en evangelisten in beeld:                                                                     
(zie ook de inleiding op blz. 6) 
Lucas geldt als de patroon van de schilders. Vanaf 
de aankondiging van de geboorte tekent hij een ge-
trouw beeld van Jezus. Alle reden om in de weken 
van advent deze evangelist aan bod te laten komen. 
De os is het symbool van Lucas; os en ezel zijn uit 
het verhaal van Kerst niet weg te denken. Naast Ma-
ria de moeder van Jezus tekent Lucas nog een bij-
zondere vrouw met de naam Maria; Maria Magdale-
na heeft ook een ruime plaats in de beeldtraditie ge-
kregen. Deze avond krijgt een bijzonder muzikaal 
accent: Henk Kamphuis zal met een cantorij het 
evangelie van Lucas belichten. We beginnen deze 
avond in kerstsfeer een half uur eerder!  
Inleider:    ds. K. Sluiter  
Datum:     dinsdag 15 december  
Plaats:      Pniëlkerk     Aanvang:  19.30 uur     Toegang:  € 3.50 
                  
Open Huis-Kerstdienst                                                                                      ApG 
Een Eredienst in kerstsfeer, die toegankelijk is voor iedereen.  De bijeenkomst heeft 
het karakter van een apostolische eredienst en staat in het teken van toeleven naar 
de kerst.  Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.   
Het thema is “Kerstfeest, feest van vrede en medemenselijkheid”. Er is  zang en sa-
menzang. En er is een rondgang. Daarbij wordt een ouwel, gedoopt in wijn, uitge-
reikt.  U wordt van harte uitgenodigd dit samen met ons te ervaren.  Er is opvang 
voor kinderen van 0 – 5 jaar. 
Datum:  zondag 20 december       
Plaats:      Kerkgebouw Reeststraat/hoek Flevoplantsoen. Aanvang: 10.00 uur 
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Zie blz 
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Overzicht Activiteiten 
 
geloofsverdiepingscursus  
kleuterkerk 
kinderkerk 
Kerk en Radio                                                             
 
Speling leesgroep 
start Icoon schilderen                                            
lezing over Bernlef 
lezing over Etty Hillesum 
vredesvesper 
Geloof en ongeloof 
Geloof ik het wel? info.avond voor jonge mensen 
 
Bijbelse gerechtigheid 
Darwinisme en evolutie 
Geloof en ongeloof 
Ezechiël - profeten en evangelisten in beeld 
filmavond - Snow Cake   
filosofie - “De c factor” 
Geloof en ongeloof 
Marcus - profeten en evangelisten in beeld 
Gerechtigheid in de kerk(en) vroeger en nu 
 
workshop Lectio Divina  
Erasmus en zijn tijd 
start van geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟  
de theologie van Dorothee Sölle 
Speling leesgroep 
Symposium Wortel schieten  
“Geloof en ongeloof” 
geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟  
Psalm 119: Liefde voor de Schrift  
geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟ 
Psalm 119: Liefde voor de Schrift  
lezing over Abraham Joshua Heschel  
lezing over de Kaballa 
Jesaja - profeten en evangelisten in beeld 
geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟                                           
De rechten van het kind     
Mystieke tekstlezing  
Terug naar het begin  
 
geloofscursus `Opnieuw Beginnen`  
de theologie van Edward Schillebeeckx  
geloofscursus `Opnieuw Beginnen`                               
Mystieke tekstlezing  
Lucas - profeten en evangelisten in beeld 
geloofscursus `Opnieuw Beginnen`  
Mystieke tekstlezing  
Open Huis-Kerstdienst                              

 

Dag  
 
20 avonden 
ieder derde zondag 
ieder derde zondag 
elke vrijdag en zondag 
september 
do  10 
di      15 
do     17 
do     24 
zo 27 
ma    28 
di    29 
oktober  
do 01 
di   06 
ma    12 
di  13 
do      15 
do        22 
ma      26 
di        27 
do       29 
november  
di       03 
di      03 
wo      04 
do      05 
do      05 
za   07 
ma     09 
wo 11 
do 12 
wo 18 
do 19 
do  19 
za  21 
di     24 
wo   25 
do    26 
za    28 
za  28  
december  
wo    02 
do     03 
wo     09   
za   12 
di    15 
wo  16 
za   19 
zo 20 
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                                                Concertagenda 

Concert Capella Boxmeer  in de Elisakerk Almelo 
Capella Boxmeer is een a-capellakoor met 12 mannenstemmen o.l.v. de heer Jac-
ques Steenbrink. Zij zingen bij voorkeur gregoriaanse gezangen. Het thema van dit 
concert is Exsultent Divina Mysteria, ofwel „Gods wonderbare werken willen bezon-
gen worden‟.   
zo– 27 sept.    Aanvang: 15.00 uur    Kosten: €5,- 
 
"Orgel op zaterdag"  
Concerten in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57 
Aanvang: 14.00u precies; duur ca. driekwartier.  
za  05-09  Timo Beek, Zwolle  
za  19-09  Leerlingen Almelose Muziekschool  
za  03-10  Gerrolt Droogsma, Almelo  
za  17-10  Leerlingen Rijssense Muziekschool  
za  07-11  Piet Beun, Breda mmv.Roelof van Pesch, altus  
za  21-11  Henk Oosterveen, Rijssen  
za  05-12  Bertil Niezink, Hardenberg  
za  19-12  Folkert Binnema, Sneek  
 

 

Concerten in de St.Georgiuskerk  
 
zo 13-09   15.30u    Muziek & Sfeer m.m.v. Henk Linker  
zo 11-10                          idem 
zo 08-11                          idem 
zo 15-11   15.00u    Russisch vocaal ensemble 
zo 01-12   20.00u    Don Kosakken Chor Wanja Hlibka 
zo 13-12   15.30u    Muziek & Sfeer 
zo 20-12   15.00u    Kerstconcert Almelo”s Mannenkoor  

 

Concerten in de Grote Kerk 

zo 20-09 Wandelconcert Doopsgezinde Kerk (1e helft) en 

 Grote Kerk (2e helft)  Sietze de Vries, orgel 

zo 01-11 Kamerkoor “Arte Vocale” o.l.v. Hans Noyens 

zo 20-12 Nationaal Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde,  

               m.m.v. Gerrie Meijers, orgel,  Kerstconcert 

Aanvang alle concerten: 15.30 uur.  

 

zo 13-12 Concert in Kerstsfeer  

in de kerk van het Apostolisch Genootschap.    Diverse koren van het Apostolisch 

Genootschap en het Almelo‟s Mannenkoor zingen liederen in kerstsfeer. Er is vanaf 

14.30 een inloop met gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Het concert 

begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 

Gratis toegang Gratis toegang --    

een collecte aan de een collecte aan de 

uitganguitgang  

Toegang vrij - 
vrije bijdrage bij de 

uitgang 
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