Raad van Kerken
Almelo

Activiteiten
Najaar 2008

Doopsgezinde Gemeente

De Schouw

Karmel - Elisa

Apostolisch Genootschap

Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

vorming
spiritualiteit
oecumene

Protestantse Gemeente
Almelo – V&T

Dit overzichtbrochure 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:
Plaats van samenkomst
(afwijkingen worden vermeld in het overzicht)
ApG

Apostolisch Genootschap

Kerkgebouw
Reeststraat 2b / hoek Flevoplantsoen –
Almelo

DG

Doopsgezinde Gemeente

Doopsgezinde Kerk – Grotestraat 57 – Almelo

VVG

Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

De Bleekkerk – Hofstraat 1– Almelo
De lezingen worden gehouden in de
achterzaal en beginnen om 16.30 uur.
De toegang is gratis.

PGA

Protestantse Gemeente
Almelo
Commissie Vorming en
Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting
verzorgt de activiteiten van de PGA
Pniëlkerk – Rembrandtlaan – Almelo

Sch

Schouwlezingen

De Schouw – Kerkplein 3 – Almelo
Tel: 454207 www.deschouwalmelo.nl
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Vrij parkeren in Het Kolkje op eigen
parkeerterrein.

Karm

Karmel

Karmel – Karmelklooster
Rembrandtlaan 25 – Almelo.
Tel: 536410
www.karmel.nl

Elisa

Elisaparochie

Elisa – Rembrandtlaan 23 – Almelo
Tel: 545040
www.elisapaz.nl

OLA

Oecumenisch Leerhuis
Almelo

De Schouw – Kerkplein 3 – Almelo
De avonden beginnen om 19.30 uur
Vrij parkeerterrein
Entree: € 3.50 per avond

V&T

In december zal het tweede nummer van dit overzicht worden uitgebracht.
Alle activiteiten van het voorjaar 2009 zullen daarin worden vermeld.
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Augustus
za. 23 aug

Meditatief wandelen
Lopen zonder haast en in stilte kan onze verwondering
wekken. Het kan je in een diepere laag brengen; bij de
natuur, jezelf, of de Bron van alle leven. We gaan dit keer
samen naar de Engbertsdijksvenen.
Tijd: 10.00 – + 15.00 uur.
Begeleiding: Frida Koopman o.carm en Afke Vos.
Kosten:€ 5,= (incl. reiskosten)

Karm

Engbertsdijksvenen

September
Orgel op zaterdag
Op de 1e en 3e zaterdag van de maanden september t/m
december vinden er bespelingen plaats van het
gerestaureerde Heilmann-Courtain orgel. Aanvang 14:00
uur; duur ca. driekwartier. Toegang vrij; de kerk is
verwarmd. Het programma:
za. 6 sept

06–09
20–09
04–10
18–10
01–11
15–11
06–12
20–12

DG

Timo Beek
Erik Nijzink
Gerrolt Droogsma
Līga Vilmane
Sietze de Vries
Dirk Dreschler
NN
Edouard Oganessian
Heilmann-Courtain orgel

di. 9 sept

Icoon schilderen
Iconen worden wel ‘Vensters op de eeuwigheid’ genoemd;
zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Als we in
een stille meditatieve sfeer werken aan onze icoon,
worden we meegenomen in die sfeer. Schilder– of
tekenervaring is geen vereiste. Dit najaar schilderen we
de profeet Elisa.

Karm
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di 9 sept
vervolg

Data: iedere dinsdag van 9
september tot en met 9
december.
Tijd:dinsdagavond 19.30 –
21.45 uur
Leiding: Edgar Koning o.carm
, Henny Leemreize o.carm en
André Bourgonje.
Kosten: € 100,=

Karm

Ikoon Heilige profeet Elisa

do 18 sept

Schouw: Geloofsverdieping
Het landschap van de theologie is in de vorige eeuw
drastisch gewijzigd. Dat geldt zowel voor de katholieke
ls de protestantse traditie. Veranderingen in de protestantse theologiezijn verbonden met 3 B’s: Barth,
Bultmann en Bonhoeffer. In ons land is het pad voor de
modernisering geëffend door een andere B, de theoloog
Henk Berkhof.

Sch

Aan elk van de vier B’s wordt
een avond gewijd.

Op de eerste avond houdt ds.
O. Mulder een inleiding
overBultmann.

Zie blz. 2 voor tijd en plaats.
za 20 sept

Orgel op zaterdag
Erik Nijzink speelt op het orgel van de Doopsgezinde Kerk
Voor plaats, tijd en entree zie: 6 september.

DG

di 23 sept

8 avonden over de Psalmen
Doel is: verkenning van de spiritualiteit van psalmen en van
het hele boek Psalmen met oog voor de eigen geloofsbeleving. We kiezen verschillende invalshoeken: eigen
kenmerken van psalmteksten, moderne Nederlandse
poëzie, toonzettingen van de Psalmen en beeldende kunst
als vertaling.
Welke Psalmen zingen en lezen kerken en kloosters?
Wat verbindt de Psalmen met elkaar?

V&T
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Psalmen
vervolg
di
23 sept

Wat betekenen Psalmen voor ons vandaag?
4 dinsdagavonden in 2008 en 4 in 2009
Data:
Dinsdag 23 september
De avonden in 2009
Dinsdag 28 oktober
verschijnen in de brochure:
Dinsdag 18 november
Voorjaar 2009
Dinsdag 9 december

V&T

Inleider: ds. Koos Sluiter
Pniëlkerk
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3.50 (inclusief
koffie of thee)
Deel van een miniatuur uit de
Nederlandse Historie bijbel.
Utrecht, 1443

wo
24 sept

Kerk met karakter, tijd voor heroriëntatie
De kerk kenmerkt zich al eeuwen lang door onderlinge
verantwoordelijkheid om de stem van het evangelie in de
samenleving te vertolken en een vangnet te zijn voor wie geen
helper heeft. Desondanks kraakt de kerk in haar voegen (o.a.
ledenverlies; (dreigende) gebouwensluiting; vermindering
predikantsplaatsen). Het is tijd om nieuw elan te ontplooien. Niet
voor de instandhouding van religieus erfgoed, maar omdat het
voortbestaan van de kerk van grote betekenis is voor de
toekomst van het christelijk geloof binnen onze samenleving.
Elke crisis betekent een kans, als wij ons met nieuwe inspiratie
en creativiteit durven te heroriënteren.

V&T

Gastspreker:
dr. Gerben Heitink,
emeritus hoogleraar praktische
theologie van de Vrije Universiteit te
Amsterdam

Plaats: kerkzaal van de wijkgemeente Emmaüs/Schelfhorst (in
het wijkcentrum De Schelf), Binnenhof 53 te Almelo
Aanvang : 20.00 uur
Kosten
: € 3,50 (incl. koffie/thee)
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do 25 sept

Schouw: GNI Genootschap Ned. Israel - Rapport Kerk en
Israel PKN. Bespreking door ds. Mulder
Zie blz. 2 voor tijd en plaats.

zo 28 sept

Wandelconcert
Egbert Schoenmaker, orgel.
Aanvang 15.30 in de Doopsgezinde Kerk. Het tweede deel
van dit concert wordt gehouden in de Grote Kerk.

di 30 sept

Rond de Schrift
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen?
Wat raakt ons daarin? Hoe werkt de tekst in ons leven? Om
dat te ervaren komen we bijeen ‘rond het evangelie’. We
lezen de tekst in twee fases; eerst wat er staat, daarna
vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.
Data: 30 sept, 14 en 28 okt, 11 en 25 nov, 9 dec.
Tijd: dinsdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur
Begeleiding: Sanny Bruijns o.carm
Kosten: € 3, = per keer

Karm

Drie avonden over Ethiek: mores en moraal
Het Oecumenisch Leerhuis Almelo organiseert drie avonden
over ethiek. Iedere dag lezen we in de krant van
embryoselectie aan het begin tot levensbeëindigend
handelen aan het einde van het leven. Ons leven en
handelen wordt gedragen door waarden en normen die we
vanuit geloof, traditie of overtuiging belangrijk vinden. Veelal
onbewust en onuitgesproken weten wij wat wij goed vinden.
In de ethiek proberen wij over die moraal op
wetenschappelijke en systematische wijze na te denken.
Met andere woorden: wat is de inhoud van de belangen van
mensen én op welke wijze en met welke criteria weeg je die
belangen tegen elkaar af?

OLA

Sch

Oktober

do 2 okt

Ethiek, het goede doen én het goed doen
Inleidende avond over ethiek. Zolang er mensen zijn, heeft
men zich vragen gesteld over het goede leven: kwesties als
rechtvaardigheid, autonomie, weldoen en niet schaden zijn
steeds opnieuw actueel. Ethiek is onlosmakelijk verbonden
met een visie op mens en leven, met de levensbeschouwing
van een mens.
Daar waar wij mensen tegen de grenzen van het leven
aanbotsen en geconfronteerd worden met eindigheid,
kwetsbaarheid en kwaliteit van leven speelt ethiek een
essentiële rol.
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do 2 okt
vervolg

Spreker: drs. Bea Holtrust,
geestelijk verzorger in Almelo

OLA

Zie blz 2 voor plaats, tijd en entree.
Zie ook:
Met de mantel van zorg – 30 okt
Orgaandonatie Organen geven of
verkopen? – 27 nov.

za 4 okt

di 7 okt

Orgel op zaterdag
Gerrolt Droogsma speelt op het orgel van de Doopsgezinde
Kerk
Zie 6 september voor plaats, tijd en entree.

DG

3 Avonden over spiritualiteit in Abrahamitische geloven
In onze maatschappij is veel aandacht voor spiritualiteit als
bron van persoonlijke inspiratie. Vooral op cruciale
momenten in het leven, bij hoogte- en dieptepunten, worden
vragen actueel als: Wie ben ik? Waar leef ik voor? Wat is de
bestemming van mijn leven en de zin van mijn bestaan?
Wat geeft mij hoop? Waaraan ontleen ik mijn inspiratie?
Veel mensen vinden hun antwoorden in geloofstradities.
Wat hebben deze geloofstradities te bieden? In het najaar
van 2008 organiseert de commissie V&T drie avonden over
de spiritualiteit in het dagelijks leven binnen 3 tradities, die
als gemeenschappelijk kenmerk het Abrahamitisch geloof
hebben.

V&T

Spiritualiteit in de Pinkstergemeente
Gastspreker : mevr. Anneke Wassink
Plaats
: wijkgebouw De Schelf
Aanvang
: 20.00 uur
Kosten
: € 3,50 (incl. koffie/thee)

V&T

Spiritualiteit in de Islam woensdag 26 november
Spiritualiteit in het Jodendom dinsdag 16 december
do 9 okt

Schouw: Filmavond door ds. A.P. Oosting
Zie blz. 2 voor tijd en plaats.

Sch

di 14 okt

Rond de Schrift
Zie 30 september

Karm

do 16 okt

Schouw: literatuur
Zie blz. 2 voor tijd en plaats.

Sch
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do 16 okt

ds. Gerke van Hiele (Wageningen) over "Iona"
"Opdonderdagen" zijn inspirerende activiteiten in de
Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo. Deze beginnen
om 19:30uur en duren doorgaans 1 à 1½ uur en zijn voor
iedereen toegankelijk. Op een enkele keer na: toegang vrij!
Zie ook 20 november: de schrijver Guus Kuijer

DG

za 18 okt

Orgel op zaterdag
Līga Vilmane speelt op het orgel van de Doopsgezinde
Kerk. Zie 6 september voor plaats, tijd en entree.

DG

do 23 okt

Schouw filosofie: lezing over Søren Kierkegaard
Filosofieavond VU/ Windesheim, dr. G. Groenewoud, em.
docent wijsbegeerte VU,
Zie blz. 2 voor tijd en plaats.

Sch

di 28 okt

Rond de Schrift
Zie 30 september

Karm

di 28 okt

8 avonden over de Psalmen
Zie 23 september voor plaats, tijd, entree en toelichting.

V&T

do 30 okt

Met de mantel van zorg
Palliatieve zorg beslaat een steeds groter worden terrein in
én van zorg. Het woord impliceert dat de mantel – pallium –
van zorg de mens warmte, beschutting en troost biedt in
diens laatste levensfase. Maar onbedoeld kan dezelfde
mantel ook allerlei zaken bedekken. Door de medischtechnische ontwikkelingen én de stijgende levensverwachting van mensen is het idee van maakbaarheid en
beheersbaarheid van leven ontstaan. Hoe goed te leven tot
het einde toe? Waar liggen de grenzen en voor wie?

OLA

Spreker: dr. Carlo Leget,
filosoof, ethicus en theoloog
te Nijmegen
Voor tijd en plaats zie blz. 2
bij OLA
November
za 1 nov

Orgel op zaterdag
Sietze de Vries speelt op het orgel van de Doopsgezinde
Kerk. Zie 6 september voor plaats, tijd en entree.

DG
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zo 9 nov

Concert Grote Kerk
Monteverdi Kamerkoor uit
Utrecht onder leiding van
Wilko Brouwers
met o.a. Klaas Vellinga, orgel
Aanvang 15.30 uur

di 11 nov

Rond de Schrift
Zie 30 september
Onder de titel: Was het maar waar; een zoektocht,
presenteert de VVG (Ver. van Vrijzinnig Godsdienstigen)
weer een drietal lezingen/voordrachten in het seizoen
2008-2009.

za 15 nov

Karm

VVG

De heer Conno Vlaardingerbroek opent de rij met:
Wisselende Godsbeelden. Hij volgde als kritisch
toehoorder de opleiding Voorganger binnen vrijzinnige
organisaties ( NPB en VVH ), is nu docent volwassen–
educatie in dienst bij AOC Oost.
Hij constateert dat de beelden die we van God hebben
dynamisch en wisselend zijn al naar gelang ons nieuwe
weten en kunnen die kunnen verklaren. Ook zijn de
tijdgeest en onze cultuur sterk onderhevig aan de waan van
de dag en godsbeelden wisselen elkaar steeds sneller af in
een op consumeren, communicatie en media gerichte
maatschappij, waarin de mens de maat der dingen lijkt
geworden. De naar waarheid en heelheid zoekende mens
is kritisch geworden richting de kerk als bronverdediger van
patriarchale godsdiensten.
Wat kunnen we met de ruimte die is ontstaan door de
leegte die de "kerk" achterlaat?
Zie blz 2 voor plaats, tijd en entree.

za 15 nov

Orgel op zaterdag
Dirk Dreschler speelt op het orgel van de Doopsgezinde
Kerk.
Zie 6 september voor plaats, tijd en entree.

DG
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za. 15 nov

Het duister is mij licht genoeg
Vele grote mystieken hebben vol
vreugde het duister bezongen als de
vindplaats van God: ‘O nacht schoner
dan de dagen’. We lezen teksten van
diverse mystieken uit de christelijke
traditie; Dionysius de Areopagiet,
Gregorius van Nyssa, Eckhart, Jan
van het Kruis en uit De wolk van niet
weten.

Karm

Eckhart

Data: zaterdag 15, 29 november, 13 december 2008
Tijd:10.30 – 15.00 uur
Begeleiding: Hettie Berflo o.carm., Nicola van de Rakt
o.carm
Kosten: € 37,=
di. 18 nov

8 avonden over de Psalmen
Zie 23 september voor plaats, tijd, entree en toelichting.

V&T

do. 20 nov

Schouw: GNI Genootschap Ned–Israel, lezing ……
Zie blz. 2 voor tijd en plaats.

Sch

Wachten: Psalm 130 en 131
Soms rest ons nog slechts wachten: bij een uitzichtloze ziekte,
bij langdurige onderdrukking, bij schuld en vergeving, in
geestelijke dorheid. Het tergende van wachten is, dat het alleen
maar wachten is. Het lijkt of er niets anders meer is dan
domweg de tijd verduren. In psalm 130 en 131 worden twee
beelden aangereikt die aan het wachten lengte, breedte en
diepte kunnen geven: wachters die uitzien naar de morgen
en het kind dat in stil verlangen bij zijn moeder is
Data:
Inleider psalm 130: Paul Reehuis o.carm.
Inleider psalm 131: Kees Waaijman o.carm. do 27 nov.
Tijd:19.30 – 21.30 uur

Karm

do. 20 nov

do. 20 nov

De schrijver Guus Kuijer
(o.a.Kinderboekenweekgeschenk)

DG

Zie 16 oktober voor plaats, tijd en
entree.
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di
25 nov

Rond de Schrift
Zie 30 september

Karm

wo.
26 nov

Spiritualiteit in de Islam
Gastspreker : dhr. Nazir Bicici (namens de Yunus Emregemeenschap)
Voor plaats, tijd en entree zie 7 oktober

V&T

do.
27 nov

Wachten: Psalm 130 en 131

Karm

Inleider psalm 131:
Kees Waaijman o.carm.
Tijd:19.30 – 21.30 uur
Zie: 20 november

za.
29 nov

t duister is mij licht genoeg
Zie: 15 november

Karm

Gregorius van Nyssa

December
za 6
Orgel op zaterdag
dec
Orgelspel op het orgel van de Doopsgezinde Kerk.
Zie 6 september voor plaats, tijd en entree.

DG

di 9
dec

Rond de Schrift
Zie 30 september

Karm

di 9
dec

8 avonden over de Psalmen
Zie 23 september voor plaats, tijd, entree en toelichting.

V&T

do
11 dec

Orgaandonatie Organen geven of verkopen?
Nederland heeft in 1998 gekozen voor een toestemmingssysteem. Daartegen groeit verzet tegen vanwege het
groeiende tekort aan organen. Medio juni heeft minister
Klink het Masterplan Orgaandonatie gelanceerd. Stonden
aanvankelijk vooral zaken als de integriteit van het menselijk
lichaam centraal, door de toenemende marktwerking in de
zorg gaat de discussie nu vooral over de vraag of financiële
stimulering van orgaandonatie geoorloofd is..

OLA
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vervolg
do 11dec

Krijg ik bijvoorbeeld korting op mijn zorgverzekering,
wanneer ik me aanmeld als donor? Kant en klare
oplossingen zijn niet het doel van deze voordracht, wel een
verkenning van de mensvisie die aan verschillende
opties ten grondslag ligt.

OLA

Spreker: Dr. Wim Dekkers,
ethicus te Nijmegen (UHD
Filosofie van de Geneeskunde
UMC St Radboud Nijmegen)
Voor tijd en plaats zie blz. 2 bij
OLA
za
13 dec
di
16 dec

do
18 dec

za
20 dec

Het duister is mij licht genoeg
Zie: 15 november
Spiritualiteit in het Jodendom
Gastspreker: rabbijn dr. Tsvi Marx,
directeur van de Folkertsmastichting
voor Talmudica
Plaats: De Schouw (onder voorbehoud)
Aanvang : 19.00 uur
Kosten : € 3,50 (incl. koffie/thee)
Zie ook: 7 oktober
Op weg naar Kerstmis
In een sfeer van verstilling bezinnen we ons op het naderende
kerstfeest. Wat verwachten we, wie verwachten we en wat
doet dat met ons?
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (aansluitend aan de viering)
Begeleiding: Sanny Bruijns o.carm.
Kosten: € 3,=

Karm

V&T

Karm

DG
Orgel op zaterdag
Edouard Oganessian speelt op het
orgel van de Doopsgezinde Kerk.
Zie 6 september voor plaats, tijd en
entree.

zo
21 dec

Concert Grote Kerk
Roder Jongenskoor met een Festival of Lessons and Carols.
Aanvang: 15.30 uur
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