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Apostolisch Genootschap

Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

Doopsgezinde Gemeente

Karmelklooster
Elisaparochie

Leger der Heils

Protestantse Gemeente

Raad van Kerken Almelo

Schouwlezingen &
Oecumenisch Leerhuis Almelo

vorming spiritualiteit oecumene

St. Jorisparochie
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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.
ApG Apostolisch Genootschap

Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo

DG

Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo
Tel:0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl

Doopsgezinde Gemeente

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
Almelo

De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo
Tel: 0546-454207

PGA Protestantse Gemeente
Almelo

De Commissie Vorming en Toerusting V&T
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
Godsdienstigen

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo

LdH Leger des Heils

Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
telefoon, 0546-810315

Kerk en Radio

A.Hogendoorn, tel: 0546-864449
ahogendoorn@hetnet.nl

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 zevende brochure.
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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:
omroepalmelo.nl/live
Tijden van uitzending
Vrijdag:
10-11 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.
Talen naar geloof. Hoe de kerk naar woorden zocht…
V&T
Afgelopen jaar was er veel belangstelling voor de cursus „Kerkvaders en kerkmoeders‟. Daarbij ging het om de beelden van deze personages in de kunst en niet
om hun denkbeelden. In een korte cursus gaat ds. Sluiter in op de ontwikkeling van
denkbeelden en geloofsvoorstellingen in de vroege kerk. De eerste concilies reikten
woorden en begrippen aan voor het geloof die de eeuwen hebben doorstaan. De
cursus laat zien hoe die begrippen zijn gevormd: het was een voortdurend heen en
weer tussen diepzinnigheid en ordinaire strijd om de macht, hartstochtelijke beleving en doordachte redenering. In de sterk wisselende omstandigheden van die tijd
zochten mensen naar hun identiteit en het geloof speelde daarin een grote rol. Niet
voor niets neemt in onze tijd de belangstelling voor die vroege periode toe. Alle
avonden worden gehouden in de Pniëlkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Er
is een cursusmap beschikbaar. De toegang is € 4,00 per avond (inclusief koffie of
thee)
Talen naar geloof - Vader & Zoon
V&T
„God, de Vader‟ en „Jezus, de Zoon‟ kennen we uit het Nieuwe Testament. In de
begintijd van de kerk toen „het‟ Nieuwe Testament nog niet bestond dachten vrome
en geleerde gelovigen na over de verhouding van Vader en Zoon. De Zoon komt na
de Vader maar wil dat ook zeggen dat de Zoon daardoor wat minder „God‟ is? Of
moeten we ons dat anders voorstellen? Rondom de persoon van Arius ontstond
een hevig debat. Keizer Constantijn riep een
concilie bijeen in Nicea (325) dat aan alle
onduidelijkheid een einde moest maken. Het
concilie kwam er, maar de duidelijkheid
kwam er niet.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 6 sept. 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk Entree: € 4,00
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Psalmenleesgroep
Karm
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en
verrassend actueel. Zij verwoorden onze angst en ons
verlangen. Zij geven taal aan onze klacht en onze dankbaarheid en ze wijzen ons een weg. Wat gebeurt er met
ons wanneer we ze lezen? In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat ze ons zeggen. In de uitwisseling daarna ontdekken we hoe ze een gids kunnen zijn in
ons leven. We lezen Psalm 15, Psalm 1, Psalm 62 en
Psalm 8.
Psalm 1
Begeleiding: Marion Loermans, Ben Wolbers,
Frida Koopman, Jan Ritzen
Coördinatie: Herman Scholte-Albers
Data
donderdag 8 sept -13 okt -10 nov en 8 dec van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 5,00 per keer
Rond de Schrift
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen?
Hoe werkt het Woord in ons leven? Wij lezen samen het
evangelie van de komende zondag. In een eerste ronde
wisselen we uit wat ieder in de tekst leest. Daarna vragen
we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent. Zo
kunnen we leren en ervaren wat Gods Woord aan ons
doet. Begeleiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt
Data:
dinsdag 13 en 27 sept., 11 okt.,1, 15 en
29 nov., 13 dec. van 10.00 – 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 35,00

Karm

Icoonschilderen
Karm
Iconen worden wel „Vensters op de eeuwigheid” genoemd. Zij kunnen de aardse
werkelijkheid overstijgen. In een bezinnende sfeer met op de achtergrond Byzantijnse muziek, wordt onder begeleiding een icoon geschilderd. De avond begint met een gebed en we besluiten
met een korte overweging. De najaarscursus is vooral
bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben. Men
kan kiezen uit twee iconen. In het voorjaar zal er weer
een cursus voor beginnelingen zijn.
Begeleiding:André Bourgonje, Edgar Koning
en Henny Leemreize
Data:
14 dinsdagen van 13 sept. tot 13 dec.
van 19.30 tot 21.45
Kosten: € 100,00
Plaats:
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25
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Talen naar geloof - Drie namen voor God
In de brieven van Paulus en in de evangeliën verschijnt
naast de Vader en de Zoon ook de heilige Geest. Samen vormen ze de heilige Drievuldigheid of Drieeenheid. De grote vraag is hoe deze drie samengedacht kunnen worden als één en dezelfde God. Wat
zijn de verschillen en wat vormt de eenheid van de
drie? Is het wel gezond om door te willen dringen in
Gods eigen binnenwereld? De beleving in de liturgie,
het zingen en bidden van de gelovigen, lijkt er beter
raad mee te weten dan de geleerden. Het concilie van
Constantinopel (381) spreekt zich hierover uit. De bijdrage van Augustinus maakt alles daarna weer anders.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 13 september om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk Entree € 4,00 inclusief koffie of thee

V&T

Speling leesgroep
Karm
„Speling‟ is een tijdschrift voor bezinning en spiritualiteit. Al 60 jaar lang onderzoekt
zij, vanuit de joods-christelijke traditie de eigentijdse
spiritualiteit en mystiek. Wij worden uitgenodigd tot een
bezinning op de betekenis en invloed van herkenbare
religieuze 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 in op een thema dat ieder boeiend vond.
Begeleiding:Edgar Koning en Sanny Bruijns
Data:
donderdag 15 sept. en 24 nov. van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 5,00 per keer
Meditatief wandelen
Karm
Meditatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het
tempo van de ziel volgen, en open komen voor wat zich
aandient, hier en nu. Na een meditatief moment en een
korte tekst, waardoor we in het thema van de wandeling
komen, gaan we op pad. In stilte en in een rustig tempo
wandelend, komt er ruimte om te vertragen en je gedachten los te laten. Na een middagpauze (zelf brood
meenemen) gaan we opnieuw op weg. We starten vanuit een camping bij Ootmarsum, en komen zo door een
bijzonder landschap. De wandeling is ongeveer 15 kilometer.
Begeleiding: Frida Koopman
Datum:
zaterdag 17 sept. dagwandeling van 9.30 – 15.00 uur
Plaats:
Ootmarsum, exacte startplaats etc. na aanmelding Kosten: € 10,00

6

"Bij Bosshardt"
Bij "Bij Bosshardt" kunnen buurtbewoners terecht voor
een praatje, een kop koffie of thee en verschillende activiteiten. De buurtbewoners kunnen zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en deze vervolgens ook
zelf organiseren en uitvoeren. Iedereen uit de wijk is welkom om te praten en te luisteren, om iets te doen of zomaar te zitten. Bij Bosshardt kan men terecht voor een
kop koffie, een luisterend oor, gezellige activiteiten en - als
dat nodig is - doorverwijzing naar instanties. Met deze bijeenkomst wordt de werkwijze van Majoor Bosshardt zo goed mogelijk nagestreefd.
Datum: zaterdag 17 september om 15.00 uur: opening "Bij Bosshardt"
zondag 18 september om 10.00 uur: speciale dienst i.v.m. opening "Bij
Bosshardt"
Plaats: het gebouw van het Leger des Heils aan de Troelstralaan 1 in Almelo
Verdere informatie zal bekend worden gemaakt via de media.
Vredesdienst in de Pniëlkerk - “Elk mens een veilig bestaan”
Tijdens de eredienst is er een Agapeviering. Er is zang en
samenzang, een weekbrief en een overweging. Medewerking verlenen Het Lords Choir, het Gemengd Koor en het
Mannenkoor van Het Apostolisch Genootschap. Voorgangers zijn dominee Harry Mondeel, voorzitter van de Raad
van Kerken Almelo, en de heer Jaap Hofstra, voorganger
van de gemeenschap Almelo van het APG.
Datum: zondag 18 september om 10.00 uur
Plaats: Pniëlkerk

RvKA

Talen naar geloof - Onafscheidelijk
V&T
Jezus, de Zoon van God, is geboren uit de maagd Maria. Heeft Maria dan God ter
wereld gebracht? Dan is zij „moeder van God‟. Het concilie van Ephese (431) legt
vast dat Maria “Theotokos” (zij die God baart) mag heten. Daarmee is de vraag onontkoombaar of Jezus wel echt mens was en ook de andere vraag: kunnen God en
mens dan samengaan in één persoon? Hoe ziet dat samengaan er dan uit? Ieder antwoord, ieder concilie leidt tot
nieuwe vragen. Alsof deze vragen op zich nog niet genoeg
zijn is er ook nog eens de concurrentie tussen geestelijke
centra, Constantinopel, Alexandrië en Rome, plus nog een
heuse hofintrige. Het concilie van Chalcedon (451) komt
met een geniale verlegenheidsoplossing.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 20 september om 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Entree: € 4,00 inclusief koffie of thee
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Gnostiek en religieus verlangen in onze tijd
Prof. Roelof van den Broek publiceerde nog onlangs
“Gnosis in de Oudheid”. Hoewel dé gnosis niet bestaat,
weet van den Broek vijf gemeenschappelijke trekken te
destilleren, waarmee wij goed verder kunnen. De tweede
spreker is onze stadgenoot Johan Pameijer, priester van de
vrij-katholieke kerk en auteur van talloze boeken over de
gnosis. Aan de hand van de evangeliën van Thomas en
Philippus zal hij ons binnenleiden in het symbolisch denken
van de gnostici. Terugkijkend op de voorgaande avonden
zal Henk van Waveren met ons nadenken over de vraag of,
in deze tijd van ontkerkelijking, vormen van gnostisch denken en beleven soelaas kunnen bieden voor de vele mensen, die toch onmiskenbaar en onuitroeibaar religieuze verlangens blijken te koesteren.

OLA

Kenmerken van gnostieke stromingen
OLA
Gnostische ervaringen zijn van alle tijden, maar zij worden altijd uitgedrukt in de
taal van een bepaalde tijd. Hoe verder we in het verleden
teruggaan, hoe moeilijker het wordt de taal van de gnosis te
begrijpen. Daarom zullen we eerst zien wat de kenmerken
van een gnostische ervaring zijn en vervolgens op de inhoud van enkele teksten dieper ingaan. Daarbij zal speciaal
aandacht geschonken worden aan de opvattingen over Jezus die we in de gnostische geschriften aantreffen. Het zal
duidelijk worden dat veel opvattingen ver van onze denk- en
belevingswereld af staan, maar dat er ook bij zijn die juist in
onze tijd weer een inspiratiebron kunnen vormen.
Inleider:
Prof. dr. R. van den Broek
Datum :
donderdag 22 september om 19.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3. Vrij parkeerterrein.
Entree: € 3,50
Geloven Beleven
Karm
Vier bijeenkomsten, vier bijzondere ontmoetingen, vier mogelijkheden tot groei,
vier keer ervaren dat geloven beleven is.
Op verhaal komen - Waar geloof je in als je ergens in gelooft?
Dinsdag 4 oktober met André Zegveld
Veelvormige ervaringen - Geloof heeft alles te maken met verbeeldingskracht.
Dinsdag 15 november met Koos Sluiter
07-02-2012: Gaandeweg geloven met Sanny Bruijns
06-03-2012: Woorden voor geloof met André Zegveld
Begeleiding: Tjalling van Balen / Jo Nibbelke
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan 25
Aanvang: 19.45 uur
Kosten:
€ 7,50 per bijeenkomst inclusief koffie of thee
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Schouwavond Poëzie: De dichter Willem Barnard
Sch
Willem Barnard (1920-2010) is bekend door het stempel dat hij op het Liedboek en
op de liturgie van de kerken heeft gezet. Daarnaast
schreef hij tal van essays, dagboeken en schriftbeschouwingen. Voor alles echter was hij dichter; onder de naam
van Guillaume van der Graft heeft hij vanaf zijn twintigste
jaar tot op hoge leeftijd honderden gedichten geschreven.
Ook de bijbel interpreteerde hij op dichterlijke wijze. Op
deze avond volgen we hem via zijn gedichten langs zijn
levensweg, van Rotterdam naar Hardenberg en Amsterdam tot Utrecht waar hij in de oudkatholieke kerk zijn
thuis vond, tot op het laatst schrijvenderwijs.
Inleider:
Kees W. Korevaar
Datum:
donderdag 29 september Aanvang: 19.30 uur
Locatie:
de Schouw, Kerkplein 3
Toegang: gratis
De kunst van het feestvieren. Joodse feesten en gebruiken
V&T
Na “Kerkvaders en kerkmoeders” is er een nieuwe cursus “De kunst van het feestvieren”. 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 , edelsmeedkunst, 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 feesten kijkt verstaat beter de kunst van het feestvieren.
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk en beginnen om 20.00 uur. Ds. K. Sluiter is de inleider. De toegang is € 4,00 per avond (inclusief koffie of thee)
De Sabbat - Sjabbat
V&T
De Sabbat is „de moeder van alle feesten‟. Het is hèt geschenk van God aan het
volk Israël en aan de wereld. Het is in ieder geval een
heilige dag. Het is de rustdag die herinnert aan de rust
van God na zes scheppingsdagen. De dag begint op
vrijdagavond met het ontsteken van de sabbatskaarsen;
dat licht herinnert aan de eerste dag waarop God het
licht schiep. Het is een dag van verhalen en smaken en
geuren. Sabbat is één dag afscheid van de tredmolen
van alledag. Een dag waarop mensen zich oprichten en
zich bewust worden van hun waardigheid in Gods ogen.
Datum:
dinsdag 11 oktober Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Entree:
€ 4,00 inclusief koffie of thee
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Geloof en ongeloof?!
Jezus en de Kananese vrouw. Wat heb ik daarmee?
Waarin herken ik mijn eigen geloof, geloofsweg door
het leven? Op een creatieve manier willen we hier samen bij stil staan.
Begeleiding: Els Bos en Nicola van de Rakt
Data:
maandag 3, 17, 31 okt., 14 nov.
van 14.30 – 16.30 uur
Plaats:
Pastoraal Centrum Elisaparochie
Kosten:
€ 20,00

Karm

De kunst van het kijken
Karm
De schilderijen van de abstract expressionist Mark Rothko (1903-1970) vragen om contemplatie en stilte. Mark Rothko geloofde dat de moderne
mens was losgeraakt van het besef sterfelijk te zijn, en
zag het als zijn taak hem te redden van zijn fundamentele
spirituele leegheid. Hij geeft zijn werken veelal geen
naam, hij duidt ze niet. Untitled noemt hij veel van zijn werken. Ze blijven voor hemzelf Onnoembaar. Zo verbeelden
ze op indringende wijze het wonderlijk Geheim dat ons
bestaan kleurt. Samen ontdekken wij hoe zijn schilderijen
ons verbinden met het „lege Midden‟, dat binnen de Karmelspiritualiteit zo'n centrale plaats inneemt.
Begeleiding: Herman Scholte-Albers
Datum:
dinsdag 11 oktober van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,00
Schouwavond Film: Des Hommes et des Dieux
Sch
Op ware feiten gebaseerd drama over acht Franse monniken in een klooster in Algerije. Hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren 90.
Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun
islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk,
nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun
medische gezondheid. Terreur en geweld krijgen echter
de bovenhand in de regio. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een Islamitisch fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het leger de monniken bescherming aan, wat ze weigeren. Ondanks het
toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven.
Nabespreking onder leiding van: Rini Bekkers
Datum:
donderdag 13 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw
Toegang: gratis
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Karmelregel
Karm
In de Karmelregel, zo‟n 800 jaar geleden geschreven, tekent zich een spirituele
weg af, een weg die naar God voert. In gesprek met de tekst en met elkaar proberen wij te ontdekken wat zij betekent voor ons opengaan voor het Geheim.
Begel.:
Ben Wolbers
Data:
woensdag 19 oktober en 9 november van 19.30 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 10,De zegging van de Psalmen
Karm
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Telkens
opnieuw blijken zij ons iets te zeggen te hebben. Twee inleiders zullen ingaan op
de betekenis van psalm 127 en 128. Ziek worden van het
streven naar geluk, dat kan niet de bedoeling van dit leven zijn. Toekomst wordt enkel ontvangen door handen
die uitnodigend zijn en eerbiedig. Dan heeft het „huis‟
een kern en is de „stad‟ gebouwd op gerechtigheid. Met
eerbied in arbeid, liefde en opvoeding wordt leven uitnodigend leven. Dan zal er vrede zijn in stad en land.
Inleiders:
Kees Waaijman (psalm 127)
Paul Reehuis (psalm 128)
Data:
donderdagavond 20 en 27 oktober
Tijd:
van 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan 23 Kosten: € 5,00 per keer
De evangeliën van Thomas en Philippus
OLA
De evangeliën van Thomas en Philippus vertegenwoordigen een esoterische geestesgesteldheid uit de eerste eeuwen van het Christendom, die nogal eens blijkt aan
te sluiten bij de behoeften van onze tijd. Vaak klinken
ze verrassend actueel. In het Thomasevangelie zijn 114
vermoedelijk authentieke woorden opgetekend van Jezus als wijsheidsleraar, die zijn leerlingen met heel directe aforismen en gelijkenissen onderricht. Philippus
bevat korte overdenkingen van een leraar. Vooral zijn
gedachten over de sacramenten en de opstanding zijn
interessant. Beide evangeliën geven het beeld van een
divers Christendom zonder vastgelegde geloofsleer en
bieden meditatieve teksten die juist tegenwoordig mensen, die zich van de kerk hebben afgekeerd, aanspreken.
Inleider:
Dhr. J.M. Pameijer
Datum:
donderdag 27 oktober Aanv. 9.30 uur
Locatie:
De Schouw, Kerkplein 3
Entree:
€ 3,50
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Doopsgezinden, de revolutionairen van de 16de eeuw
Doopsgezinden hebben de naam vriendelijk en bescheiden te zijn, wars van uiterlijk vertoon en gespeend van elk
revolutionair elan. Toch waren juist zij in de zestiende
eeuw de enige protestanten die door hun staatsgevaarlijke opvattingen de overheid dwongen tot hardhandiger
optreden tegen hen dan tegen welke andere groepering
ook. De lezing van vanavond probeert duidelijk te maken
hoe dat kwam.
Inleider:
Claude Onvlee
Datum:
dinsdag 1 november om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk Entree: € 4,00
inclusief koffie of thee

V&T

Menno Simonsz

Nieuwjaarsdag – Rosj Hasjana
V&T
Nieuwjaarsdag is het begin van wat „de ontzagwekkende dagen‟ worden genoemd:
tien dagen tot en met Jom Kippoer. Het is een ander Nieuwjaar dan wij kennen.
Rosj ha Sjana staat in het teken van bezinning en omkeer.
Eigenlijk is het de verjaardag van de Schepping en daarom
gaat dit feest alle mensen aan. Voor God en mensen gaat
het om de vraag „gaan we door?‟ en zo ja, hoe dan? Het
blazen van de sjofar, de ramshoorn, luidt het nieuwe jaar
in.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 8 november om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Entree:
€ 4,00 inclusief koffie of thee
God is terug – maar voor de kerk is het nog even wennen
V&T
Het evangelie, de moderniteit en de reli-markt
VU - Windesheim
Sociologen dachten decennialang dat religie in de moderne tijd zou afsterven, maar
inmiddels is religie terug (zij het niet altijd in heel vriendelijke vorm). De kerk lijkt
echter niet zo goed in staat zich op deze nieuwe reli-markt te bewegen. Deze lezing
beoogt, naast een analyse van de huidige situatie, ook een hernieuwde verkenning
van het evangelie als een spirituele weg die juist in een plurale marktsituatie herkend kan worden als intellectueel uitdagend, moreel oriënterend en spiritueel transformerend, ook en juist voor de beroemde „ontwikkelden onder de verachters van
de christelijke religie‟. Er is geen reden voor de kerk of
voor kerkleden om daarover besmuikt te doen. Maar wat
als het niet toch allemaal verbeelding is? Daarover gaat
het meer (cultuur)filosofisch getoonzette slotdeel van de
lezing.
Inleider:
Prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar 'politieke
filosofie en levensbeschouwing' aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Datum:
donderdag 10 november
Aanvang:
20.00 uur
Plaats:
De Schouw Entree: gratis
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Dag van de Dialoog
RvK / Almelo Sociaal / Kleurrijk Almelo
Op woensdag 9 november a.s. vinden vanaf 17.00 uur
op diverse locaties in Almelo gesprekken plaats in het
kader van de Dag van de Dialoog. We gaan aan tafel om
kennis te maken en ervaringen en inspiratie uit te wisselen: daar wordt je rijker van. Je leert elkaar kennen. We
kunnen samen met een berg aan nieuwe ideeën en verhalen onze omgeving inspireren.
Informatie en aanmelden:
Bibliotheek van Almelo, het Baken 3 tel. 0546-822005
Thuis in Almelo,
Datum:
woensdag 9 november vanaf 17.00 uur
Willibrordzondag
Op 13 november hopen de Elisaparochie en de wijkgemeente Pniël een oecumenische dienst te houden in de
Elisakerk. Het is de viering van Willibrordzondag.
Willibrord, de zendeling der Friezen, is degene die het
evangelie in Nederland heeft gebracht.
Voorgangers: ds. R van Dijk en . . . . .
Datum:
zondag 13 november
Aanvang
09.30 uur
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan
Teresa van Avila: Mijn leven
Karm
Teresa van Avila (1515 - 1582) mystica en karmelietes werd in 1970 kerklerares.
Haar geschriften zijn wereldberoemd en worden nog
steeds veel gelezen. In haar autobiografie “Mijn leven”,
gunt Teresa ons een inkijk in haar leven. Als kind, jonge
vrouw en jonge karmelietes zoekt zij een liefdesrelatie
met God, die zij „Zijne Majesteit‟ noemt. Worstelend met
zichzelf en met de tijd waarin ze leeft komt ze tot een
geheel eigen antwoord, dat ook ons kan inspireren.
Begeleiding: Jan Heetkamp en Nicola van de Rakt.
Datum:
zaterdag 19 november, 3 en 10 december
Tijd:
van 10.30 – 15.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 37,50
(incl. koffie en soep, zelf brood meenemen)
Evensong
Een evensong is een Vesperviering in de Anglicaanse
traditie. Met medewerking van het koor Campanella uit
Holten onder leiding van Henk Linker
Datum:
zondag 20 november
Aanvang: 16.30 uur
Plaats:
St. Georgiusbasiliek - collecte bij de uitgang
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Gnostiek een antwoord op modern religieus verlangen?
OLA
Je kunt mensen geen geloof aanpraten. Zoals een
vroedvrouw het kind niet baart maar háált, zo zal een
zielzorger een mens zijn eigen levensgeheim helpen
opdiepen. Ook Jezus en de vroegchristelijke catechese
deden een beroep op de verbeeldingskracht. Het was
vooral mystagogie: inwijding in de kennis (gnosis) van
je eigen ziel. Later werd het geloof meer iets uit de
tweede hand, van horen zeggen. Dat verklaart misschien de huidige honger naar directe geloofservaring.
Ook populaire boeken als de Da Vinci Code suggereren
vaak dat ze gnostieke stromingen weer bovengronds
halen. Ook wie zulke complottheorieën niet omarmt,
moet wel constateren dat gnostische beleving het in de hoofdstroom van het christendom niet gehaald heeft. Is dat maar goed ook of is het jammer?
Inleider:
Ds. Henk van Waveren
Datum:
donderdag 24 november om 19.30 uur
Locatie:
De Schouw, Kerkplein 3. Vrij parkeerterrein. Entree: € 3,50
Grote verzoendag – Jom Kippoer
V&T
De ernst neemt toe op deze dag. Nu staat alles in het teken van berouw en inkeer,
verzoening en vergiffenis. Er moet een nieuw begin
worden gemaakt. Daarom wordt er op deze dag gevast.
Beroemd is het lied voor deze dag, het Kol Nidrei, “alle
geloften”; met deze tekst nemen mensen afstand van
wat ze ondoordacht beloofden. Deze en andere gebedsteksten en verhalen spelen een grote rol, zoals het
verhaal van Jona. Tijdens de viering in de synagoge
plaatsen de gelovigen zich voor een spiegel. Jom Kippoer wordt vooral in de synagoge gevierd en eindigt
met de hoop op een nieuw begin.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 29 november om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Entree:
€ 4,00 inclusief koffie of thee
Meditatieve vieringen ‘Op weg naar kerst’
Vanuit een ontvankelijke houding kon Maria op de
meest onwaarschijnlijke boodschap antwoorden: “Mij
geschiede naar uw Woord”. Kunnen ook wij ontvankelijker worden voor de Bron van Leven? In de advent willen wij ons voorbereiden op Kerstmis door stil te staan
bij de Godsgeboorte.
Leiding:
diverse begeleiders
Data:
woensdag 30 nov, 7, 14 en 21 dec.
Tijd:
van 19.00 - 19.45 uur
Plaats:
dagkapel, Rembrandtlaan 23
(in plaats van de avondviering)

Karm
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Loofhuttenfeest – Soekkot / Vreugde der wet – Simchat Thora
Op de avond van Grote Verzoendag wordt een eerste begin
gemaakt met het bouwen van de loofhut. Dat is de inleiding
tot een bijzondere periode die uitloopt op een dag die simpelweg “het feest” heet. Diepe ernst en groot feest liggen dus
dicht bij elkaar. Soekkot herinnert aan de reis door de woestijn: waar mogelijk gaat men weer wonen in hutten. Onbeschermd leefde het volk Israël onder de hoede van God.
Soekkot is ook een oogstfeest en daaraan herinnert de loelav
-bundel. Als afsluiting wordt na acht dagen uitbundig Vreugde
der wet gevierd, een vreugdefeest vanwege de Tora, de wet
van Mozes. Op die dag danst men met de Torarollen als met
een bruid door de synagoge.
Inleider: ds. K. Sluiter
20.00 uur in de Pniëlkerk
Datum: dinsdag 13 december
Entree: € 4,00 inclusief koffie of thee

V&T

Concert in kerstsfeer

APG / Almelo’s Mannenkoor
Diverse koren van het Apostolisch Genootschap en het Almelo‟s Mannenkoor zingen liederen in kerstsfeer.
Datum: zondag 11 december vanaf 14.30 uur is er een
inloop met gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Het concert begint om 15.00 uur
en eindigt om 17.00 uur.
Lokatie: plaats van samenkomst van het APG
Open Huis/Vrienden Eredienst
APG
Deze dienst in kerstsfeer is toegankelijk voor iedereen.
De bijeenkomst heeft het karakter van een apostolische eredienst en staat in het
teken van toeleven naar de kerst.
Datum: zondag 18 december van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Lokatie: plaats van samenkomst van het APG.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Kerstkuieren voor Tanzania
APG / Stichting Matamba
Op 2de Kerstdag a.s. organiseert de stichting Matamba samen met Het Apostolisch
Genootschap „kerstkuieren‟ voor het hele gezin. De wandeling is ruim 6 kilometer
lang en loopt door de prachtige omgeving van het kanaal Almelo-Nordhorn te Almelo. De gehele opbrengst is voor het St. John‟s Hospital in Matamba, Tanzania. Op
de route vindt u sfeervolle kerstactiviteiten zoals een zangkoor en mandolagroep in
kleding zoals bij Charles Dickens. De route loopt langs galerie ‟t Vossenveen, de
Buxustuin en de Oudhollandse Twentse Pleisterplaats. Op deze locaties is er warme chocolademelk en glühwein. Na afloop is er erwtensoep!
Aanmelden: Inschrijven kan vanaf 13.00 u. Het einde van de wandeling is uiterlijk
17.00 u. De kosten bedragen voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen € 2,50.
Dit is inclusief alle versnaperingen en optredens.
De start en het eindpunt van de tocht is bij het scoutinggebouw van
Het Twentsche Ros aan de Sluiskade Noordzijde 212 te Almelo. (aan het kanaal)
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Overzicht activiteiten

blz

september
di
do
di
di
di
do
za
za
zo
zo
di
do
do

06
08
13
13
13
15
17
17
18
18
20
22
29

Talen naar geloof - Vader en Zoon
Psalmenleesgroep + 13 okt, 10 nov en 8 dec
Rond de Schrift + 27 sept., 11 okt, 1, 15 en 29 nov, 13 dec.
Icoonschilderen - tot 13 december
Talen naar geloof - Drie namen voor God
Speling leesgroep + 24 november
Meditatief wandelen
Bij Bosshardt - opening
Bij Bosshardt - speciale dienst
Vredesdienst in de Pniëlkerk
Talen naar geloof - Onafscheidelijk
Kenmerken van de gnostische stromingen
De dichter Willem Barnard

03
04
04
04
05
05
05
06
06
05
06
07
08

Geloof en ongeloof + 17, 31 okt., 14 nov.
Geloven Beleven - Op verhaal komen
De kunst van het feestvieren - De Sabbat-Sjabbat
De kunst van het kijken
Film: Des hommes en des Dieux
Karmelregel + 9 november
De zegging van de Psalmen + 27 oktober
De evangeliën van Thomas en Philippus

09
07
08
09
09
11
10
10

oktober
ma
di
di
di
do
wo
do
do

03
04
11
11
13
19
20
27

november
di
di
wo
zo
di
za
zo
do
di
wo

01
08
09
13
15
19
20
24
29
30

Doopsgezinden, de revolutionairen van de 16de eeuw
11
De kunst van het feestvieren - Nieuwjaarsdag - Rosj Hasjana 11
Dag van de dialoog
12
Willibrordzondag
11
Geloven Beleven - Veelvormige ervaringen
07
Teresa van Avila: Mijn leven + 3 en 10 december
12
Evensong
12
Gnostiek een antwoord op modern religieus verlangen?
13
De kunst van het feestvieren - Grote verzoendag - Jom Kippoer 13
Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst‟ + 7, 14 en 21 dec
13

december
zo
di
zo
ma

11
13
18
26

Concert in kerstsfeer
Loofhuttenfeest - Soekkot / Vreugde der wet
Open huis/vrienden eredienst
Kerstkuieren voor Tanzania
Concerten in 2012

Grote Kerk
zo - 22-01
zo - 04-03
zo - 01-04
zo - 13-05

Georgiusbasiliek Muziek en Sfeer
Johannette Zomer e.a..
Capella Neerlandica
Wandelconcert
Ensemble Con Calore

zo - 15-01
zo - 12-02
zo - 25-03

zo - 22-04
zo– 27-05

14
14
14
14
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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 HeilmannCourtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde
orde”. Aanvang 14.00 uur precies; duur ca. drie kwartier.
za - 03 sept. Jan Kobus
za - 17 sept Gerard van Reenen en
Femke Smissaert
za - 01 okt. Gerrolt Droogsma
za - 15 okt. Jan Braakman
za - 05 nov. Piet Beun
za - 19 nov. Leerlingen muziekschool
za - 03 dec. Hans Stege
za - 17 dec. Bram Jaspers
Toegang:
vrije bijdrage bij de uitgang

Garyp
Groningen
Almelo
Vriezenveen
Rotterdam
Rijssen
Tubbergen
Den Ham

Concerten in de Grote Kerk
zo - 09 okt. Wandelconcert Doopsgezinde Kerk /
Grote Kerk. Harry van Wijk orgel - o.a.
”Peter en de Wolf” van Prokofjev met spreker
zo - 06 nov. ”Totentanz”
Declamatie, koorzang, fluitmuziek en dans
Maarten Vonk en Miyako Asano dans
Romana Goumare fluit
Wolf Consort: koormuziek van Hugo Distler
zo - 18 dec. Kinderkoor Multiple Voices
o.l.v. Lucy Oude Elferink
m.m.v. Henk Kamphuis orgel
Aanvang alle concerten: 15.30 uur Vrije toegang

Muziek en Sfeer in de Georgiusbasiliek
door Henk Linker, orgel en
Valeria Boermistrova, mezzosopraan.
zondag
18 september
zondag
23 oktober
zondag
11 december
Aanvang alle concerten: 15.30 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl.

