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Leger der Heils 

Doopsgezinde Gemeente  

St. Jorisparochie  



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.  

Deze brochure van de Raad van Kerken Almelo kan in kleur  worden bekeken op:  

www.pga-almelo.nl/  en op de website van RvKA - www.kerkpleinalmelo.nl   

De eerste brochure verscheen in augustus 2008. 

Dit is de achtste brochure. 
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ApG Apostolisch Genootschap    Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo   

DG Doopsgezinde Gemeente    Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo  

              Tel:0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl  

Elisa Elisaparochie                       Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 

   Tel: 0546-545040     www.elisapaz.nl   

Karm Karmelkring                          Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo                                                                           

                                                       Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/almelo 

OLA  Oecumenisch Leerhuis  De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo  

         Almelo Tel: 0546-454207       

PGA  Protestantse Gemeente        De Commissie Vorming en Toerusting  V&T  

         Almelo                                   verzorgt de activiteiten van de PGA.  

St.J   St. Jorisparochie                   St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo                                                        

 St. Jozefkerk - St Josephstraat 109 - Almelo                                                       

 St. Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo   

Sch   Schouwlezingen                    De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo                                                       

   Tel: 0546-454207       

VVG  Vereniging Vrijzinnig             De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   

          Godsdienstigen  

LdH   Leger des Heils                     Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  

                                             Telefoon:  0546-810315  

          Kerk en Radio             A.Hogendoorn, tel: 0546-864449 

                                                       ahogendoorn@hetnet.nl  tel: 0546-823836  

 RGT Remonstrantse Secr. De Koperwiek 54, Almelo  

 Gemeente Twente  waverenmarianne@gmail.com tel: 0546-823836    

 

Tel:818616
http://www.dgalmelo.doopsgezind.nl
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Kerk en radio 

Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz 

Televisie: aavisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 

Internet: www.omroepalmelo.nl/live 

Tijden van uitzending 

Zaterdag:  11-12 uur: kerk en maatschappij 

Zondag:  09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst 

  11-12 uur: kerk en samenleving 

  12-13 uur: korte samenvatting van vrijdag 

Adres: Radio Almelo – Haven Noordzijde 17 –  7607 

RE Almelo  

  t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814  Fax: 0546-823306 

Aanvragen van muziek: 

  Zondagmorgen: 9.00-9.45 uur  Tel: 821814 

  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 

Alpha-cursus  
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 donderdagavonden 
en een weekend (vrijdagavond en 
zaterdag), aanvang 18.30 uur in de 
Bleekkerk, Hofstraat 1. Start 12 ja-
nuari. Elke avond begint met een ge-
zamenlijke 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  
famoosterhuis@home.nl 

Kerkgebouw in Hengelo De Remonstrantse gemeente in Twente 

doet voor het eerst mee aan deze  

brochure.  

Hartelijk welkom! 

mailto:famoosterhuis@home.nl
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Icoon schilderen                                                                                               Karm                                                                  
Iconen worden wel „vensters op de eeuwigheid‟ genoemd. Zij kunnen de aardse 
werkelijkheid overstijgen. Het zelf schilderen van 
een icoon is een meditatieve activiteit. In een be-
zinnende sfeer, met op de achtergrond Byzantijn-
se muziek, wordt een icoon geschilderd.  
De avond begint met een gebed en we besluiten 
met een korte overweging. De voorjaarscursus is 
vooral bedoeld voor mensen die geen of weinig 
ervaring hebben met Icoonschilderen 
Begeleiding: André Bourgonje,  
  Edgar Koning    
  Henny Leemreize 
Data:   14 dinsdagen  
  van 3 januari tot 3 april   
  van 19.30 - 21.45 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten:  € 100,00 

Leren mediteren                               Karm                                                                   
We kunnen in relatie treden met God bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift, of 
het spreken van een woord van liefde tot God; dit zijn inspanningen van onze kant. 
We kunnen ook gaan leren luisteren in stilte, daar is geen inspanning voor nodig, 
God neemt het over.  
 
Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luis-
teren naar de Stem van God? En wel eens aan 
mediteren gedacht? Zou u willen onderzoeken 
hoe u dit in praktijk zou kunnen doen? U krijgt 
richtlijnen en de mogelijkheid te onderzoeken 
welke vorm bij u past. Er zal uitwisseling zijn en u 
kunt alles vragen.  
Begeleiding: Marion Loermans 
Data: dinsdag 3 januari 
 10, 17 en 31 januari  
Tijd:  van 19.45 - 21.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 
Kosten: € 20,00 
 
 

Psalmenleesgroep                                                                                            Karm 
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij ver-
woorden onze angst en ons verlangen. Zij geven taal aan onze klacht en onze 
dankbaarheid en ze wijzen ons een weg. In een meditatieve lezing proberen we te 
verstaan wat ze ons zeggen en hoe ze al dan niet een gids kunnen zijn in ons le-
ven. We lezen Psalm 4, Psalm 27, Psalm 85 en Psalm  25 
  



 
Begeleiding: Marion Loermans, Ben Wolbers,  
 Jan Ritzen, Frida Koopman 
Coördinatie: Herman Scholte-Albers 
Data donderdag  12 januari,  
 donderdag    9 februari,  
 donderdag    8 maart,  
 donderdag    12 april 
Tijd: 19.45 - 21.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25   
Kosten:  € 5,00 per keer 

 

 
Kennis van het hart  -  cursus                                                                  VVG & DG 
Een Christus niet in de hemel, maar in jezelf; een weg om hem te ontmoeten niet 
buitenom maar naar binnen. Dat is het wezen van de gno-
sis, het onbekende Christendom, van vóór de stichting van 
de kerk en de formulering van de leer.  
Na de vondst van 52 manuscripten uit de eerste eeuwen 
van onze jaartelling is de verloren gewaande gnostiek weer 
helemaal opgeleefd. Onbekende evangeliën werpen een 
verrassend eigentijds licht op het aloude Christelijke den-
ken.  
Op 3 zaterdagochtenden in januari van 10 tot circa 12 uur, 
zal de heer Joh. Pameijer een cursus verzorgen.  
zaterdag    14 januari - Inzicht in de Gnostiek 
zaterdag    21 januari -  Evangelie van Thomas 

zaterdag    28 januari -  Evangelie van Filippus 

De cursus wordt gehouden in de achterzaal van de Bleekkerk en kost per ochtend 
€ 6,- inclusief koffie/thee. Bij 3 keer ineens betalen, kost de cursus € 15,- 
Johan Pameijer, oud-kunstredacteur van Tubantia¸’bevlogen, betrokken in ins-
erend‟ schreef heel wat boeken. Door zijn visie op de evangelieverhalen en als 
priester van de gnostisch georiënteerde vrij-katholieke kerk maakt hij het publiek 
nieuwsgierig en enthousiast. Graag tevoren opgeven bij:    
  Margo Fransen tel. 860 522, 
  Pauline Vrolijk tel. 871 638 
  Ron v. Hutten tel. 06 2044 8101 

 
Week van gebed voor de eenheid van de christenen van 15 - 22 januari 

Thema: Winnen met gevouwen handen  
 

De werkgroep " Oecumenische vieringen Binnenstad Almelo"  waarin participeren-
de Bleekkerk, de Doopsgezinde gemeente, de Grote Kerk en de St. Georgiusbasi-
liek, heeft het rooster van de oecumenische vieringen voor 2012 vastgesteld. 
Zie volgende bladzijde. 
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Oecumenische viering in de Bleekkerk 
Voorgangers:  Ds. J.W. de Vos en  
 Vicaris A. Woolderink 
Medewerking: de Cantorij van de Bleekkerk o.l.v.  
 Marjan Klaasen en  
 organist Gosse Boonstra 
Datum: zondag 15 januari om 10.45 uur 

 
 
 

Rond de Schrift                                                                                                 Karm 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie le-
zen? Wat raakt ons daarin? 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 be-
tekent. 
Begeleiding:  leden Karmelfamilie Almelo 
Data:  dinsdag 17 en 31 januari,  
 14 en 28 februari, 13 en 27 maart  
 17 april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni  
Tijd: van 10.00 – 12.00 uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25. 
Kosten:  € 55,00 

 
De kunst van het feestvieren. Joodse feesten en gebruiken                         V&T 
Na  “Kerkvaders en kerkmoeders” is er een nieuwe cursus “De kunst van het feest-
vieren”. Leidraad zijn de Joodse feesten en gebruiken 
voor bijzondere dagen. De Joodse feestkalender kent 
rituelen en voorwerpen die uiteenlopende vormen van 
kunst hebben opgeleverd: beeldende kunst , edel-
smeedkunst, muziek, literatuur, en volkskunst. Voor 
de verschillende dagen zijn er speciale gerechten. De 
cursus besteedt daar ook aandacht aan. Religieuze en 
andere feesten geven vorm aan de levenstijd die niet 
verloopt als een strakke lijn. Wie goed naar deze fees-
ten kijkt verstaat beter de kunst van het feestvieren. 
 
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk.  
 
Chanoeka – inwijding van de tempel                                                                V&T 
Chanoeka is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter herin-
nering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw 
inwijdden, ruim 160 v. Chr. Het feest duurt 8 dagen en iedere dag wordt een extra 
licht aangestoken van de chanoekia, de achtarmige kandelaar. 



 
Chanoeka – inwijding van de tempel                                                                 
Voor de kinderen zijn er cadeautjes en er is extra aan-
dacht voor wie gebrek lijden. Thuis is er tijd voor spel-
letjes, vooral met de „dreidel‟. In het verhaal van Cha-
noeka speelt olie een belangrijke rol; de feestgerech-
ten worden met olie bereid. 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 17 januari om 20.00 uur 
Plaats:            Pniëlkerk, Rembrandtlaan 
Toegang:        € 4,00 inclusief koffie of thee 
   
Oecumenische viering in de St. Jozefkerk. 
Deze viering is voorbereid door de wijkgemeente  
NOACH en de St. Jozefkerk van de St. Jorisparchie. 
Datum:            zondag 22 januari om 10.00 uur.  
Voorgangers:  Vicaris A. Woolderink 
                        Ds. D. van Bart 
                        Mevr. H. Veenstra-Looms  
                        (pastoraalmedewerkster) 
                        Medew.Zanggroep Together  
                        o.l.v. Frank den Bakker 
U bent van harte uitgenodigd. 
Na de dienst drinken we samen koffie of thee.  

Oecumenische viering in de Pniëlkerk  
Voorgangers: Ds. Rein van Dijk, (PKN)  
 pastor Eef van Vilsteren (Elisakerk) en  
 Mevr.Joke Wisseborn (Leger des Heils)  
Datum: zondag 22 januari om 10.00 uur  
Na de viering is er koffie in de hal van de kerk. 
 
Vesperviering in de Doopsgezinde kerk 
Voorganger:    Ds. C. Borgers 
Medewerking: Cantorij  Doopsgezinde Gemeente  
                        o.l.v. Henk Oosterveen 
Datum:            zondag 22 januari om 17.00 uur  

EKO of verantwoord omgaan met de schepping                                                                         
Vorig jaar  lag de klemtoon op duurzaamheid in de 
stad met o.a. een inleiding over Transition Towns. Dit  
jaar gaan we vooral het platte land op. Eerst  een inlei-
dende bezinning van de bekende theoloog, dichter en 
publicist Hans Bouma. De tweede en derde avond 
sprekers uit de agrarische praktijk. Jan Huijgen vertelt 
ons over de feitelijke en de ideale verhouding tussen 
landbouwers en natuurbeheerders en Jan Wiersema 
over wat wel en niet biologische landbouw mag heten 
en wat daarbij de rol het EKO-keurmerk is. 
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EKO  -   "Ons omgaan met de schepping"                                                OLA                                                                           
Bij wat mens en dier van elkaar scheidt, is er zoveel meer dat hen met elkaar ver-
bindt. Zowel mens als dier ontspringen aan de creativiteit van de Levende. Niet al-
leen de mens, ook het dier is een initiatief van God en 
heeft als zodanig een eigen kwaliteit. Ook het dier heeft de 
adem van de Eeuwige in zich. Niet alleen met de mens, 
ook met het dier sloot God een verbond. Samen bevinden 
mens en dier (of ook ruimer: mens en aarde) zich in een 
proces dat uitloopt op het Koninkrijk. 
Spreker:      Hans Bouma: theoloog, dichter, publicist. 
Plaats: donderdag 26 januari om 19.30 uur 
Locatie:  De Schouw, Kerkplein 3.  
  Vrij parkeerterrein.  Toegang: € 3,50 
 
EKO  - Jan Huijgen  - Landbouw,voedsel en maaltijd   zie blz 11 

EKO  - Jan Wiersema - Biologische landbouw...              zie blz 14    

Spiritualiteit in het dagelijkse leven                                                                Karm 
Bij het woord spiritualiteit wordt vaak gedacht aan iets wat buiten de dagelijkse acti-
viteiten staat. Zo wordt spiritualiteit gemakkelijk geïdentificeerd met een soort terug-
trekken uit de wereld, een terugtrekken in zichzelf, of ergens ver weg  Maar echte 
spiritualiteit is altijd werkzaam in het concrete leven. Hoe 
werkt dat voor ieder van ons? 
Aan de hand van een door de deelnemers bepaald thema 
uit het leven van alledag verkennen we de invloed van 
onze spiritualiteit op ons dagelijks doen en laten en, omge-
keerd, de wijze waarop ons dagelijks leven inwerkt op on-
ze geleefde spiritualiteit. Dit blijkt verdiepend te werken. 
Begeleiding: Ben Wolbers  
Datum: donderdag 26 januari, 23 febr., en 22 mrt.  
  van 19.45 - 21.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25     Kosten:€ 5,00 per keer 

Bibliodrama - Geroepen om op Weg te gaan                                                 Karm 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 
Schrift bij elkaar te brengen. Door een rol uit het verhaal op je te nemen, staan we 
letterlijk en figuurlijk in een Bijbeltekst en laten deze aan elkaar gebeuren. Zo kan 
een oud verhaal actueel blijken in ons leven. Dit voorjaar 
zijn er twee mogelijkheden in Zenderen en Almelo en elk 
met een eigen thema. 
We gebruiken teksten uit het Oude Testament; Mozes die 
geroepen werd het joodse volk te bevrijden uit de slaver-
nij. Gaandeweg mochten zij ontdekken wat dit voor hen 
betekende.   Begeleiding: Frida Koopman 
Data:   zaterdag 28 januari, 11 en 25 februari  
  van 10.00 – 12.30 uur 
Plaats: Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen   Kosten: € 15,00 

Bibliodrama - Op weg naar Pasen zie blz 13   
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Wie stenen losbreekt….  Solo theatervoorstelling                                   VVG & DG                                        
Een vrouw van middelbare leeftijd, succesvol in haar werk, met een brede sociale 
kring, wordt op een ochtend wakker met een be-
vreemd gevoel. Ze is moe en voelt zich leeg. Ze be-
sluit voor een korte retraite naar een klooster te gaan 
in de hoop daar rust te vinden en haar leven weer 
snel op orde te hebben. 
Een afwisselende voorstelling, waarin scènes in het 
klooster worden afgewisseld met flashbacks en geac-
teerde verhalen. 
Kirsten Benschop begon haar eerste toneelgroep 
toen ze twaalf jaar was. Ze bleef actief op het toneel, 
speelde o.a. in „Bruid in de morgen‟. Ze regisseerde 
en speelde jarenlang met medeacteurs; sinds 2008 brengt ze met K‟on Tour Thea-
ter solovoorstellingen. 
Datum: zaterdag 4 februari om 16.30 uur 
Plaats: achterzaal van de Bleekkerk  Toegang: € 4,00 
 
Geloven beleven                                                                                              Karm 
Iemand heeft eens gezegd: “maar veel mensen kijken 
naar God met de ogen waarmee ze naar een koe kij-
ken……….”. Met deze prikkelende uitspraak voor 
ogen organiseert de Initiatiefgroep Spirituele Vorming 
twee avonden om te ervaren dat geloven beleven is.  
Gaandeweg geloven  
Mensen die geloven zijn ooit op het spoor van God 
gekomen. Hoe ging dat bij velen die ons voorgingen 
op zo‟n weg? Welke vormen hebben zij daarvoor ge-
vonden? En hoe hebben zij God ter sprake kunnen 
en durven brengen?  
Leiding: Sanny Bruijns 
Datum:         dinsdag 7 februari van 19.45 tot 22.00 uur 
Plaats: Elisakerk      Kosten: € 7,50 
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Magnificat  met Henk Kamphuis                                                                          Sch 
De Lofzang van Maria is één van de drie nieuwtes-
tamentische cantica. De andere twee zijn de Lof-
zang van Zacharias en de Lofzang van Simeon. 
Deze gezangen kunnen uiteraard uitstekend rond 
het Kerstfeest worden gezongen. Toch hebben ze 
in de kerkelijke liturgie door de eeuwen heen een 
veel belangrijkere plaats gekregen en dat geldt met 
name voor het Magnificat. We gaan deze traditie 
nader bezien, waarbij we ook zullen nagaan hoe de 
kerken van Reformatie ermee omgingen. Het zal 
duidelijk zijn dat deze geweldige traditie ook veel 
bijzondere muziek heeft opgeleverd waarvan we 
het e.e.a. zullen beluisteren en praktiseren.  
Datum:         donderdag 9 februari om 19.30 uur 
Plaats:          de Schouw, Kerkplein 
Toegang: gratis 
 
Lotenfeest -Poerim                                                                                             V&T 
Poerim herinnert aan de tijd van koning Ahasveros, zijn sluwe adviseur Haman en 
de lieflijke koningin Esther. Het verhaal van Esther speelt aan het Perzische hof. 
Samen met haar oom Mordechai weet Esther te voorkomen dat de joden in het Ba-
bylonische rijk vermoord worden. Zij weten de kwa-
lijke opzet van Haman te ontmaskeren en de rollen 
worden omgedraaid. Alles draait om het verbergen 
en tonen van je ware gezicht. Poerim is een feest 
met maskers, grote uitgelatenheid en veel sterke 
drank. 
Inleider: ds. K. Sluiter 

Datum:  dinsdag 14 februari om 20.00 uur 

Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan 

Toegang: € 4,00 inclusief koffie of thee 

Speling leesgroep                                                                                             Karm 
„Speling‟ is een tijdschrift voor bezinning en spiritualiteit. Het onderzoekt vanuit de 
joods-christelijke traditie de eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Het thema voor 
2012 is: “ Vindplaatsen van spiritualiteit”. Wij worden uitgenodigd tot een bezinning 
op de betekenis en invloed van herkenbare religi-
euze uitingen op het alledaagse leven.  
Ieder leest thuis het laatste nummer en vertelt welk 
artikel hem/haar het meest heeft aangesproken en 
waarom. Daarna gaan we hierover met elkaar in 
gesprek.             
Begeleiding: Edgar Koning 
Data:  donderdag 16 februari en 24 mei   
  van 19.45 - 21.30  uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25             Kosten:  € 10,00 
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Landbouw,voedsel en maaltijd - een nieuwe verbinding tussen boer en burger                                                     
Jan Huijgen ging op zoek naar de oorspronkelijke betekenis van landbouw -
agricultuur: zorg voor bodem, landschap, natuur, dier, product, mens en toekomsti-
ge generaties. Op zijn boerderij heeft hij een nieuw spoor in de landbouw getrok-
ken. Naast multifunctionaliteit is ook herverbinding van boer/burger via ons dage-
lijks voedsel belangrijk. In zijn in christelijke spiritualiteit geaarde herverbinding van 
landbouw, voedsel en maaltijd liggen nieuwe perspectie-
ven voor een duurzame bodem, verantwoorde landbouw 
en gezond etende mensen. Hoe dat vorm krijgt op de 
Eemlandhoeve en welke ideeën deze boer/filosoof heeft 
voor maatschappelijke herwaardering van voedsel - zal hij 
uitwerken in een kleurrijke presentatie. 
Spreker:  ir. Jan Huijgen: boer/filosoof  
 Europese Mansholtprijs 2007.  
Datum: donderdag 23 februari om 19.30 uur 
Locatie:  De Schouw, Kerkplein 3. Toegang: € 3,50 

Pesach, een joods pelgrimfeest                                                               
Datum:  zaterdag 25 februari om 16.30 uur 
Plaats:  achterzaal van de Bleekkerk 
Kosten:  € 4,- inclusief koffie/thee en hapje en een drankje 

Meditatief samenzijn rond het lijden                                                               Karm 
De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven 
vanuit hun christelijke wortels. In deze weken  bezinnen we ons op de betekenis 
van het lijden van Jezus en het lijden in de wereld om ons 
heen. Met muziek, beeldmeditatie en stiltemeditatie zullen 
leden van de Karmelfamilie Almelo op eigen wijze op het 
thema ingaan.  
Begeleiding: leden van de Karmelfamilie Almelo 
Data: woensdag 29 februari 
 7, 14, 21, en 28 maart  
Tijd: van 19.00 - 19.45 uur 
Plaats: dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 23 
Toegang: vrij 
 
Wereldgebedsdag  -  Thema: “Gerechtigheid voor allen”                                 RvKA 
Een volhardende weduwe wordt tenslotte  
toch recht verschaft door een oneerlijke rechter. 
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld 
rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen - 
in  de 173 landen die meedoen aan de viering van de We-
reldgebedsdag- voelen zich door het gebed verenigd en 
bemoedigd. Ieder jaar bereidt een ander land de liturgie 
voor. Dit jaar is dat Maleisië. 
Datum:      vrijdag 2 maart  om  19.30 uur 
Plaats:      Armeens Apostolische Kerk  - Vriezenveenseweg 174  Almelo                                     
Medewerking:  Elisakoor       Toegang: vrij.                        Hartelijk welkom! 

         OLA 

Volledige tekst  

zie blz. 17 
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Ontdekkers van het „ik‟                                                                                      RGT                                       
Het kerkgebouw mag in Hengelo staan, de Remonstrantse Gemeente Twente is 
wél een streekgemeente. Dat bracht ds. Foeke Knoppers op de gedachte om al-
thans één van zijn vele cursussen in Almelo te presenteren voor ieder die interesse 
heeft in het onderwerp. Daarover schrijft hij: “De vraag 
„wie ben ik?‟ is voor ieder van ons vermoedelijk één van 
de belangrijkste vragen van zijn  of haar leven. In deze 
cursus volgen we drie denkers die in klassiek geworden 
boeken verslag hebben gedaan van de weg die zij heb-
ben afgelegd om hun „ik‟ te vinden: Augustinus, Montaig-
ne en Rousseau.                                                                                                       
De derde en laatste avond wordt afgesloten met een kor-
te beschouwing over de woorden „ik‟, „zelf‟ en „ziel‟. Hun 
betekenissen lijken dicht bij elkaar te liggen maar zijn bij 
nadere beschouwing erg verschillend.”   

Ontdekkers van het ik I: Augustinus                                                                RGT                                                                                 
In het eerste hoofdstuk van zijn Belijdenissen schrijft Augustinus de beroemde 
woorden: „want Gij hebt ons geschapen tot U en ons hart is onrustig totdat het rust 
vindt in U‟. Augustinus leed onder zijn ongeordende en chaotische innerlijk. Zoals 
men in de klassieke oudheid de ordenende werkzaamheid van God in de eerste 
plaats ervoer als men opkeek naar de hemel en een ge-
ordend geheel, een kosmos, waarnam, zo ervoer Augus-
tinus die ordenende werkzaamheid van God in zijn eigen 
innerlijk. Zijn „ik‟ is een „ik‟ „in constructie‟, het resultaat 
van de inwerking van Gods liefde.                                                                   
Inleider: Ds. Foeke Knoppers                                                                                                                                                                                                
Datum:   maandag 5 maart om 19.30 uur                                                                                                         
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3, Vrij parkeerterrein.
 Entree: gratis 
 
Montaigne: 19 maart (zie blz 14) 

Rousseau:    2 april    (zie blz 15)   

Geloven beleven                                                                                               Karm 
Iemand heeft eens gezegd: “maar veel mensen kijken naar God met de ogen waar-
mee ze naar een koe kijken……….”. Met deze prikkelende uitspraak voor ogen or-
ganiseert de Initiatiefgroep Spirituele Vorming twee avon-
den om te ervaren dat geloven beleven is.  
Woorden voor geloof 
Geloven vraagt om uitgesproken te worden. De woorden 
ervoor zijn te vinden in soms eeuwenoude teksten.  
Maar hoe maken wij er contact mee?  En wat gebeurt er 
dan?  
Leiding: André Zegveld   
Datum: dinsdag 6 maart    
Tijd: van 19.45 – 22.00 uur 
Plaats:  Elisakerk, Rembrandtlaan  Kosten: € 7,50 



13 

Pasen - Pesach                                                                                                   V&T 
Pesach is de herinnering aan de uittocht van de joden uit Egypte en aan de bevrij-
ding van de slavernij. Pesach viert men vooral met de seidermaaltijd rondom de 
seiderschotel. Alle gerechten op de schotel vertellen een stuk van het verhaal. Het 
verhaal van Pesach wordt ieder jaar opnieuw verteld in een „hagada‟, een boekje 
dat aan tafel wordt gelezen. De matzes, broden die zonder zuurdeeg worden ge-
bakken, zijn het voedsel voor de acht dagen van het feest. In huis mag geen spoor 
van zuurdeeg te vinden zijn; daarom gaat aan Pesach 
een grote schoonmaak vooraf.  
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag  6 maart  
 om 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk - Rembrandtlaan 
Toegang: € 4,00 inclusief koffie of thee     

Bibliodrama  –  Op weg naar Pasen                                                                Karm 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 
Schrift bij elkaar te brengen. Door een rol uit het verhaal op je te nemen, staan we 
letterlijk en figuurlijk in een Bijbeltekst en laten deze aan elkaar gebeuren. Zo kan 
een oud verhaal actueel blijken in ons leven. Dit voorjaar zijn er twee mogelijkhe-
den in Zenderen en Almelo en elk met een eigen thema. 
Met teksten uit de evangelies gaan we met Jezus op weg;  
door lijden naar bevrijding, door het donker naar het licht, 
 ……..op weg naar Pasen. 
Begeleiding: Marion Loermans 
Data: maandag 19 maart, maandag 26 maart en 
 maandag 2 april       van 19.00 – 21.45  uur 
Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25  
Kosten:  € 15,00 

Wanneer mag ik dood?                                                        V&T en VU connected 
Je bent doodziek en het levenseinde komt naderbij. Is het medisch en ethisch dan 
nog wel verantwoord behandelingen door te zetten? Doeke Post (oud-huisarts, 
emeritus hoogleraar sociale geneeskunde en publicist in 
Trouw) zal spreken over zijn boek 'De dood komt steeds 
later'.  
Hoe ga je als patiënt en arts om met dilemma's bij de na-
derende dood. We worden steeds ouder en de kans ziek-
tes op te lopen wordt daarmee groter. 'Mensen moeten 
meer gaan nadenken over hun eigen eindigheid', stelt 
Post. Welke wensen hebben we als het einde nadert? 
Moet je de dood ten koste van alles uitstellen? Hoe doe je 
dat? Leg je dit vast? Wat is de rol van de arts en de  
patiënt zelf?  
Als tweede spreker zal Sip Tol, oud-huisarts te Almelo reageren op de lezing van 
Doeke Post. Daarna volgt een debat met het publiek. 
Datum: Donderdag 15 maart  
Plaats: de Schouw, aanvang 20.00 uur                              Gratis toegang 
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Ontdekkers van het ik II: Montaigne                                                                RGT 

Montaigne schrijft aan het slot van de inleiding van zijn „Essays‟: „Dus, lezer, ik ben 

zelf de stof van mijn boek; u zou wel gek zijn uw tijd te verdoen met een zo frivool 

en ijdel onderwerp. Vaarwel dus‟. Montaigne ziet net als Augustinus chaos als hij 

naar binnen keert: „Mijn geest (…) speelt voor een wis-

pelturig en losgebroken oud paard‟.  Montaigne vindt zijn  

„ik‟ door naar zichzelf te luisteren: „Er is geen persoon 

die, als hij naar zichzelf luistert, in zichzelf niet een eigen 

vorm ontdekt‟.  Bij de zoektocht naar zijn „ik‟ speelt de 

vriendschap met een jong gestorven vriend een belang-

rijke rol.                

Inleider: Ds. Foeke Knoppers                                                                                                                                                                                                

Datum:   maandag 19 maart  om 19.30 uur                                                                                                         

Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3     Toegang: gratis 

Biologische landbouw                                                                                       OLA                      

Jan en zijn vrouw Marti zijn boer en boerin in Godlinze, in het noordoosten van Gro-

ningen. Hun bedrijf ligt op de Groningse stugge, vruchtbare zeeklei. Hun boerenbe-

drijf is omgeschakeld van reguliere landbouw naar een 

bedrijf met het EKO keurmerk. Jan zal vertellen over: 

wat zijn biologische producten, aan welke eisen moeten 

deze voldoen, wat houdt het EKO keurmerk in,  wat zijn 

de gevolgen voor het dierenwelzijn en hun veestapel, 

hoe is de omschakeling geweest   van een regulier land-

bouwbedrijf naar EKO landbouwbedrijf? 

Spreker:  Jan Wiersema 

Datum:  donderdag 22 maart    om 19.30 uur 

Locatie:  De Schouw, Kerkplein 3.     Toegang: € 3,50 

Wekenfeest - Sjavoeot                                                                                        V&T 

Zeven weken na de uittocht uit Egypte kregen de Joden de Tora; daarom heet 

Sjawoe‟ot ook zeman mattan Toratenoe, naar de zeven weken die geteld worden 

vanaf Pesach tot het geven van de Tora bij de berg Sinaï; God geeft Mozes de Tien 

Woorden. In de synagoge wordt volop gestudeerd. Naast 

een openbaringsfeest heeft Sjavoeot het karakter van 

oogstfeest behouden. Beide elementen, trouw aan Gods 

woorden en vreugde om de nieuwe oogst, zijn te vinden 

in het boek Ruth dat bij deze gelegenheid wordt gelezen. 

Inleider: ds. K. Sluiter  

Datum:  dinsdag 27 maart om 20.00 uur 

Plaats:  Pniëlkerk, Rembrandtlaan 

Toegang:  € 4,00 inclusief koffie of thee  



15 

De gulden snede in de muziek                                                                 
Duidt op een verhouding die „gulden‟ is, schematisch voorgesteld als 
een rechte lijn „gesneden‟ in 2 ongelijke delen. Deze ongelijkheid raakt een natuur-
lijk gevoel voor proporties. Voorbeelden meestal in de literatuur. Minder bekend is 
dat ook in de muziek deze verhouding, die zich in de tijd afspeelt, voorkomt. Tijd-
ruimte gekoppeld aan het verstrijken van tijd is auditief, wordt ervaren, niet gezien. 
Hier kan de Gulden Snede een rol spelen, waarbij veel muziek zal klinken. 

Kees Schoonenbeek (Arnhem, 1947) studeerde piano, 
compositie en muziektheorie in Arnhem en Brabant. Prij-
zen: voor compositie in Arnhem en Brabant (1978), waar 
hij nu docent is; van de stad Lochem (1983); 3e prijs van 
het compositieconcours in Italië (2002). 
Datum: zaterdag 31 maart  
Aanvang: 16.30 uur 
Plaats: achterzaal van de Bleekkerk 
Toegang: € 4,00 inclusief koffie/thee en hapje  
  en een drankje 

Ontdekkers van het ik III: Rousseau                                                                 RGT 

Rousseau begint zijn boek „Les Confessions‟ (een duidelijk verwijzing naar de Belij-

denissen van Augustinus) met de woorden: „Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder 

is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil 

aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werke-

lijk is en die mens, dat ben ik zelf.‟  Voor Rousseau is zijn 

„ik‟  een bedreigde grootheid. De omgang met anderen, ons 

verlangen ons aan hen te conformeren doet het bijv. geweld 

aan. De onthutsende openhartigheid waarmee hij zijn 

„Bekentenissen‟ geschreven heeft is ook zijn strategie om 

zijn „ik‟ te redden.                                                                                                                                 

Inleider: Ds. Foeke Knoppers                                                                                                                                                                                                

Datum:   maandag 2 april om 19.30 uur                                                                                                         

Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3,  Vrij parkeren      Toegang: gratis 

Schouw poëzie  

“Vergankelijkheid in het werk van enkele Nederlandse dichters,  

een vergelijking”  

Met deze titel verzorgt Guus Berkien een poëzieavond in de Schouw. Guus Berkien 

is leraar aan scholengemeenschap Twickel in Hengelo.  

In het werk van veel dichters zijn tijd  en vergankelijkheid steeds terugkerende 

thema's. De wijze waarop met deze thema's wordt omgegaan is echter zeer ver-

schillend. We vergelijken bovenstaande in het werk van dichters als Bloem, Rawie 

en Kopland. 

Datum:  donderdag 12 april om 19.30 uur 

Plaats:  de Schouw, Kerkplein 3, Almelo           Toegang: gratis 

VVG & DG 

    Sch 
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Anne Zernike: Een vrouw in het wondere ambt                                    VVG & DG 
Er was een eerste vrouwelijke student, een eerste vrouwelijke arts. Zo was er ook 
een eerste vrouwelijke predikante met een functie in 
een kerkelijke gemeente: Anne Zernike. Op 5 no-
vember 2011 was het 100 jaar geleden dat zij werd 
bevestigd in het ambt van voorganger in de Doops-
gezinde Gemeente Bovenknijpe. Na haar emeritaat, 
bij de Nederlandse Protestantenbond, schreef Anne 
Zernike haar memoires: “Een vrouw in het wondere 
ambt” (1956). Soms, bij haar overlijden in 1972, en 
bij haar 100-jarige geboortedag (1987) kwam er 
weer aandacht voor haar. Daarna bleef het een tijd 
stil rond de persoon Anne Zernike. Pas sinds de 
eerste jaren van deze eeuw is de belangstelling 
voor haar en haar positie weer groeiende. 

Vanaf september 2011 wordt vanwege dit 100-jarig 
jubileum een solovoorstelling opgevoerd: Een toneelstuk over haar opvattingen 
over Jezus, de bijbel en de maatschappij, ook een terugblik op haar leven en wer-
ken.  
Speler: Korneel Roosma-de Vries,  
  doopsgezind voorganger in de gemeente Holwerd-Blija-Ternaard.  
  Technische ondersteuning verleent haar echtgenoot, Sikke Roosma 
Datum: zaterdag 14 april om 16.30 uur 
Plaats: achterzaal van de Bleekkerk 
Toegang: € 4,00 inclusief koffie/thee en hapje en een drankje 

 
Trauma en traumaverwerking                                                                            Sch 
bezien vanuit de Bijbel en Israël´s geschiedenis 
 
In de Bijbel vinden we de opsomming van traumatische ervaringen. Paulus doet dit 
in zijn brieven. Job is zwaar getroffen. In Sirach 51 staat een typerende opsom-
ming. Zijn kleinzoon, die zijn wijsheidsboek in het 
Grieks vertaalt, komt woorden tekort. Volgende ge-
neraties beleven een trauma anders, meer op af-
stand. In Israëls geschiedenis denk ik bij een trau-
ma aan de slavernij in Egypte, de Babylonische 
ballingschap en de opstand van de Makkabeeën 
tegen de godsdienstvervolging en aan de kruisdood 
van Jezus.   
We verkennen teksten en beeldmateriaal van de  
tijdgeest. 
Inleider:  dr. Otto Mulder 
Datum:  donderdag 26 april  
Tijd:   van 19.30 -22.00 uur  
Plaats :  de Schouw, Kerkplein 3, Almelo    
Toegang:  gratis. 
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In het spoor van Titus Brandsma                                                                    Karm 
Titus Brandsma stierf in 1942 in Dachau, en werd in 1985 in 
Rome zalig verklaard. Titus was een 20e  eeuwse mysti-
cus en van hieruit was hij zeer betrokken op de samenle-
ving. Hij kwam op voor respect voor iedere mens en was 
daarin consequent in zijn woorden en daden. Wat kunnen 
wij leren van Titus voor ons staan in de wereld, en voor 
ons omgaan met het geheim van leven?  
Begeleiding: Edgar Koning   
Datum donderdag 3 mei   van 19.45 – 21.45 uur 
Plaats: Karmel Almelo Rembrandtl.25 Kosten: € 5.00 

Meditatief wandelen 
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om de gedach-
ten los te laten en op een diepere laag te komen: van je-
zelf, de natuur of de Bron van alle leven.  We beginnen 
met een meditatief moment rond het thema van de wande-
ling. 
Begeleiding: Frida Koopman 
Datum: zaterdag 2 juni  dagwandeling  
  van 9.30 – 15.00 uur 
Plaats: Ootmarsum. Verdere informatie na aanmelding.   Kosten: € 10,00 

Evensong 

Een evensong is een Vesperviering in de Anglicaanse tra-

ditie. Met medewerking van het koor Campanella uit Holten 

onder leiding van Henk Linker. 

Datum: zondag 1 juli  

Aanvang:  16.30 uur 

Plaats: St. Georgiusbasiliek  

Toegang:  vrijwillige bijdrage bij de uitgang.  

Meer inf. www.orgel-mezzo.nl.  

Pesach, een joods pelgrimfeest                                                              VVG & DG 

Vanouds maakten de Joden 3 pelgrimsreizen per jaar: met Pesach, Sjawoe‟ot en 

Soekkot. Wat houdt zo‟n joods pelgrimfeest precies in? In „Wereldmaaltijden van 

bezinning‟ horen we in een lezing over het ontstaan, de bereidingswijze en de sym-

bolische betekenis van de seder, de joodse maaltijd. Samen bereiden we stapsge-

wijs, met uitleg van elke symbolische handeling, de maaltijd voor, waarna we in een 

feestelijk versierde zaal aan tafel gaan. Liesbeth Kromhout studeerde theologiepas-

toraat, daarna vrijzinnig pastoraat. Het jodendom boeit haar en door de actualiteit in 

de Thoraverhalen laat zij zich inspireren. Zij werkt als geestelijk verzorger in een 

verzorgings-/verpleeghuis. 

Datum: zaterdag 25 februari om 16.30 uur 

Plaats:  achterzaal van de Bleekkerk  Kosten: € 4,- inclusief koffie/thee  

  en hapje en een drankje 

  St.J 

  Karm 
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                                                 Overzicht activiteiten 

januari 

di 03     Icoonschilderen - start                            blz 04 

di 03 Leren mediteren - start       blz 04 

di 10 Leren mediteren        blz 04 

do 12 Alpha-cursus - start                                                          blz 03 

do 12 Psalmenleesgroep - start                            blz 05 

za 14 Kennis van het hart - Inzicht in de Gnostiek   blz 05 

zo 15 Oecumenische viering in de Bleekkerk   blz 06 

di 17 Rond de Schrift - start      blz 06 

di 17 Leren mediteren                                                               blz 04 

di 17 De kunst van het feestvieren - Chanoeka    blz 07  

za 21 Kennis van het hart -  Evangelie van Thomas  blz 05 

zo 22 Oecumenische viering in de St. Jozefkerk   blz 07 

zo 22 Vesperviering in de Doopsgezinde kerk   blz 06 

do  26 EKO  -  ons omgaan met de schepping    blz 07 

do 26 Spiritualiteit in het dagelijkse leven    blz 08 

za 28 Bibliodrama - Geroepen om weg te gaan - start  blz 08 

za 28 Kennis van het hart - Evangelie van Filippus   blz 05 

di 31 Leren mediteren                                                                blz 04 

 

februari 

wo 01 Rondom Teresa van Avila - start    blz 08 

za 04 Wie stenen losbreekt -  Solo theatervoorstelling     blz 09 

di 07 Geloven beleven  -  Gaandeweg geloven   blz 09 

di 14 De kunst van het feestvieren  - Lotenfeest -Poerim  blz 10 

do 09 Psalmenleesgroep                                                blz 05 

do 09 Magnificat Henk Kamphuis     blz 10 

wo 15 Rondom Teresa van Avila     blz 08 

do 16 Speling leesgroep       blz 10 

do 23 EKO  -  Landbouw,voedsel en maaltijd    blz 11 

do 23 Spiritualiteit in het dagelijkse leven    blz 08 

do 24 Speling leesgroep       blz 10 

za 25 Pesach, een joods pelgrimfeest     blz 11 

wo 29 Rondom Teresa van Avila     blz 08 

wo 29 Meditatief samenzijn rond het lijden - start    blz 11 

 

maart 

vr 02 Wereldgebedsdag       blz 11 

ma 05 Ontdekkers van het ik I: Augustinus    blz 12 

di 06 De kunst van het feestvieren  -  Pasen - Pesach  blz 13   

di 06 Geloven beleven  -  Woorden voor geloof    blz 12  
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                       Overzicht activiteiten 

maart 

wo 07 Meditatief samenzijn rond het lijden blz 11   

do 08 Psalmenleesgroep blz 05 

wo 14 Rondom Teresa van Avila blz 08 

wo 14 Meditatief samenzijn rond het lijden blz 11 

do 15  Wanneer mag ik dood?  blz 13                                                        

ma 19 Bibliodrama - Op weg naar Pasen  -  start  blz 13 

ma 19 Ontdekkers van het ik II: Montaigne  blz 14 

wo 21 Meditatief samenzijn rond het lijden  blz 11 

do 22 Biologische landbouw  blz 14 

do 22 Spiritualiteit in het dagelijkse leven blz 08 

di 27 De kunst van het feestvieren - Wekenfeest - Sjavoeot blz 15         

wo  28 Rondom Teresa van Avila blz 08 

wo 28 Meditatief samenzijn rond het lijden  blz 11 

za 31 De gulden snede in de muziek blz 15 

 

april 

ma 02 Ontdekkers van het ik III: Rousseau  blz 16  

do 12 Psalmenleesgroep                                      blz 05 

do 12 Poëzieavond  blz 15 

za 14 Anne Zernike: Een vrouw in het wondere ambt blz 16  

do 26 Trauma en traumaverwerking blz 17 

 

mei 

do 03 In het spoor van Titus Brandsma  blz 17 

do 24 Speling leesgroep blz 10 

juni 

za 02 Meditatief wandelen blz 18 

juli 

zo 01 Evensong blz 18 

                                                  

                                           Concertagenda                                                                                      
                                                   

 

Het muziekkorps van de Almelose afdeling van het  

Leger des Heils houdt een concert met de muziek-

vereniging Wilhelmina uit Almelo. 

Datum:  vrijdag 23 maart   

Plaats:  Elisakerk aan de Rembrandtlaan 

Aanvang:     t.z.t. aangekondigd  via regionale pers  
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Concertagenda 

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo 
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde Heilmann-
Courtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent 
als door de “gevestigde orde”.   
Aanvang:  14.00 uur precies; duur ca. drie kwartier. 
za 04-02 Hans Smeenk Almelo 
za 18-02 Folkert Binnema Sneek 
za 03-03 Margreet Prinsen Meppel 
za 17-03 Martin Koning Enschede 
za 07-04 Leonard Sanderman Oxford (U.K.) 
za 21-04 Gedimyn Grubba Gdansk (Polen) 
za 05-05 Arend J.Kettelarij Rijssen 
za 19-05 Geert Baan Rijssen 
za 02-06 Anne Eenkhoorn & Jeroen Lexmond Almelo 
za 16-06 Gert Jan Schipper Veenendaal  
Toegang: vrije bijdrage bij de uitgang 

 
Concerten in de Grote Kerk 

zo 22-01  Johannette Zomer, sopraan en Fred Jacobs, theorbe 
zo 04-03  Cappella Neerlandica o.l.v. Harm Jansen  
                  Israëls Brünnlein van Johann Herman Schein 
zo 01-04  Wandelconcert Doopsgez. Kerk / Grote 
  Kerk...Mannes Hofsink, orgel 
zo 13-05  Ensemble Con Calore  
  Ruzanna Hahapetjan, sopraan  
                 Maaike Dessens, blokfluiten   
                  Liedeke ten Vregelaar, cello  
                 Gerrit Hoekstra, kistorgel m.m.v.  
  Louis ten Vregelaar, orgel  
                  werken van Monteverdi, Bach, Telemann e.a. 
Aanvang: 15.30 uur -  alle concerten  
Toegang: vrij, een eigen bijdrage  
 

“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 15 januari  
zo 12 februari  
zo 25 maart  
zo 22 april  
zo 27 mei  
Aanvang: 15.30 uur voor alle concerten  
Toegang:  vrijwillige bijdrage bij de uitgang 
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl 


