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Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om 

op het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te 

presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.  

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 tiende 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 

LdH   Leger des Heils                    Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  

                                            Telefoon:  0546-810315  

OLA  Oecumenisch Leerhuis  De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo  

         Almelo Tel: 0546-454207       

PGA  Protestantse Gemeente       Activiteiten van de PGA worden gehouden 

         Almelo       in de Schouw (Sch) en in de Pniëlkerk (PnK)  

          Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 816359 

RGT Remonstrantse     Contact Gemeente Twente:  

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

St.J   St.Jorisparochie  Tel: 816649   -   secr.rk.almelo@gmail.com                   

 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  

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

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 de zaterdag 

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. 

Bronnen van bezieling: Bezinningsprogramma van Karmelkring Twente        Karm 

Ieder mens zoekt naar bezieling in zijn leven, naar dat wat inspireert en gaande 

houdt. De vragen die daarbij horen zijn van alle tijden. Waar gaat het écht om?  

Wie of wat bezielt mij? Van waaruit handel ik en kijk ik 

naar de dingen om mij heen? Wat is de kern waaruit ik 

leef? Kortom, wie of wat is de Bron van mijn bestaan? In 

ons aanbod gaan we samen op zoek naar die Bron en 

daarbij hoeft geen vraag – hoe oud ook – ongesteld te 

blijven. Hoe kunnen we zó (leren) kijken dat onze bezie-

ling levendig blijft? 

Presentatie Bezinningsprogramma 

Datum: donderdag 30 augustus om 19.00 uur 

Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46  

Leesgroep Speling                                                                                            Karm 
Het jaarthema van Speling is ‘Op zoek naar bronnen van bezieling’. In vier num-
mers van dit tijdschrift voor bezinning en spiritualiteit wordt achtereenvolgens inge-
gaan op de onderwerpen muziek, natuur, kunst, en mensen en teksten als vind-
plaatsen van spiritualiteit. De centrale vraag in ieder nummer is: hoe gaat in con-
frontatie met de bronnen de Bron in onszelf open? Speling-leesgroepen zijn er in 
verschillende plaatsen. Zie www.speling.nl 
Begeleiding Edgar Koning  
Plaats : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25, Almelo 
Data:   donderdagmiddag 6 september  
  van 15.00 – 17.00 uur. Verder in overleg 
 
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns   
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25, Almelo 
Data:   donderdagavond 13 sept., 22 nov. Kosten: € 5,- per keer  

     tijdschrift tijdschrift  

  SpelingSpeling 
                  spiritualiteitspiritualiteit 
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Vriendschap met God                                                                                       Karm 
Omgang met God is als omgaan met een vriend. Armoede, gehoorzaamheid en 
zuiverheid zijn drie concrete manieren om die vriendschap vorm te geven. Maar 
hoe zoeken en vinden wij God in de omgang met geld en 
goed, met de eigen autonomie en in de omgang met ande-
ren? Op drie avonden staan we stil bij de drie geloften als 
wegen om te groeien in een gelovig op weg zijn.  
Begeleiding: André Zegveld 
Data:  woensdag 5 en 19 september 
  en 3 oktober  
  van 19.45 – 21.30 uur 
Plaats : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 5,- per keer  

Open monumentendag  op zaterdag  8 september  
Op deze dag zijn de St.Georgiusbasiliek, de Grote Kerk en de Doopsgezinde Kerk 
geopend. De orgels worden bespeeld. Zie voor de exacte tijden het regionale 
nieuws. 

Geloof en ongeloof                                                                                           Karm 

De nachtelijke worsteling van Jacob bij de Jabok verhaalt over een diepe innerlijke 

strijd die eindigt in het ontvangen van de zegen. Herkennen we (iets van) deze 

strijd? Hoe verstaan we het gezegend worden? Op een  

creatieve manier willen we hier samen bij stil staan. 

Begeleiding: Els Bos en Nicola van de Rakt 

Data:  maandag 10 en 24 september   

 8 en 22 oktober   

  van 14.00 – 16.30 uur 

Plaats:  Pastoraal Centrum Elisaparochie, Almelo 

Kosten: € 20,-  

Icoon schilderen                                                                                               Karm                                                                                       

In een bezinnende sfeer wordt een icoon geschilderd met op de achtergrond By-

zantijnse muziek. De avond begint met een gebed en wordt afgesloten met een 

korte overweging. De najaarscursus is vooral bedoeld voor mensen die al enige 

ervaring hebben met icoonschilderen. Men kan kiezen uit 

twee iconen. De voorjaarscursus is vooral bedoeld voor 

mensen die geen of weinig ervaring hebben. 

Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en  

  Henny Leemreize  

Data:  14 dinsdagen  

  van 11 september  –  11 december  

  van 19.30 - 21.45 uur   

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25     

Kosten:  €100,- 
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Bijzonder concert in de St. Georgiusbasiliek 
Op zaterdag 15 september  om 11.00 uur  wordt door Catharina Jansen (sopraan) 
en Gerrolt Droogsma (orgel) het Stabat Mater van L. Boccherini uitgevoerd  
Zie ook Concertagenda op  blz 16 

Week van de Vrede  - 15 tot 23 september  
De Vredesdienst vindt plaats in het kader van de Week van 
de Vrede en is een initiatief van de Raad van Kerken Alme-
lo.  In de vredeswerkgroep die de vredesdienst voorbereidt 
zijn leden actief vanuit de Wijkgemeente Pniël, de Rooms 
Katholieke Kerk, het Leger des Heils en de gemeenschap 
Almelo van Het Apostolisch Genootschap. Vele burgers 
staan in deze week stil bij het thema vrede. Een vast onder-
deel van de Vredesweek is de Vredeszondag.  

Vredesdienst                                                                                                     RvKA 
Het thema van de Oecumenische Vredesdienst is: “Power to the people…De we-
reld is voor iedereen”. Dit thema is een verbijzondering van het landelijke thema 
“Powered by peace”, waarin dit jaar de bezinning centraal staat op de rol van 
grondstoffen bij oorlogen, honger, onderdrukking en geweld. Eerlijke kleding, eerlijk 
voedsel, eerlijke energie, eerlijk delen, daar gaat het over. In de dienst zal blijken 
dat we zelf veel kunnen doen dicht bij huis, dat we ons niet machteloos hoeven te 
voelen. Dat willen we in en na de dienst ook met elkaar vie-
ren, jong en oud. Aansluitend op de vredesdienst vieren we 
de vrede met gelovigen uit verschillende landen, die hun 
gaven met ons delen. Daaraan zal ook de Wereldwinkel 
haar medewerking verlenen. 
Voorgangers:  ds. Harry Mondeel, voorzitter RvKA 
 ds. Rein van Dijk, predikant wijkgemeente 
 Edgar Koning, Karmeliet  
 Jaap Hofstra, voorganger ApG 
Datum: zondag 16 september om 10.00 uur  
Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan    
  
Rond de Schrift                                                                                                 Karm 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Wat raakt ons? Hoe 
werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daarop-
volgende zondag. In een eerste ronde lezen we wat er in de tekst staat en wisselen 
dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks 
leven betekent.  
Begeleiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Data: dinsdag 18 september   
 2, 16 en 30 oktober  
 13 en 27  november  
 11 december  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur                  
Kosten:    € 35,- 



6 

Alpha-cursus        PGA 
De Alpha-cursus is een cursus over de basis van het christelijk geloof. Er komen 
thema’s aan de orde als: wie is Jezus; waarom stierf Hij 
aan het kruis; bidden, waarom en hoe; hoe kan ik het 
kwade weerstaan e.d. De cursus beslaat 10 donderdag-
avonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag), 
aanvang 18.30 uur in de Bleekkerk, Hofstraat 1.  
Start 20 september. Elke avond begint met een geza-
menlijke maaltijd en duurt tot 21.30 uur. De cursus is kos-
teloos, 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 op-
geven bij Bonne Oosterhuis. 
Tel. 0546-828150      Email:  famoosterhuis@home.nl 

Meditatief wandelen                     Karm 
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en op 
‘een diepere laag’ te komen in jezelf, in de natuur of dich-
terbij de Bron van alle leven. We beginnen met een medi-
tatief moment rond het thema van de wandeling.  
Begeleiding: Frida Koopman 
Datum: zaterdag 22 sept. van 9.30 – 12.30 uur 
Plaats: Karmel Zenderen, of Karmel Almelo  
 zie www.karmelcentra.nl  
Kosten: € 5,-   

Psalm 42-43 en 48             Karm 
Wanneer mensen samenkomen om de Naam te vieren, worden zij opgebouwd tot 
een gelovig volk. Jeruzalem vormt het hart van Israël, omdat Wezer er het midden 
van vormt. De psalmen die wij lezen verlangen vurig naar 
die Bron van alle leven die ons opbouwt tot een levende 
gemeenschap.  
Inleiders: Paul Reehuis (psalm 48)  
  Kees Waaijman (psalm 42-43)   
Data:   donderdag 27 sept. en 11 okt.  
  van 19.30 - 21.30 uur  
Plaats : Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo   
Kosten: € 5,- per keer  

Brein en vrije wil                                OLA 
Neurologen als Swaab en Lamme suggereren dat de vrije wil niet bestaat. Klopt  
dat? Over die vraag zullen dit najaar drie sprekers hun licht laten schijnen. Onze 
eerste spreker, Professor Aleman uit Groningen, schreef 
ons: "Ik wil hun ‘neurosofenstandpunt’ wel toelichten, 
maar zal het ook bekritiseren, want ik deel het niet. Twee-
de spreker is professor Johan Goud uit Den Haag, die nog 
niet zo lang geleden voor ons sprak over Levinas. Tenslot-
te zal onze gewaardeerde stadgenoot drs. Claude Onvlee 
zijn overwegingen over dit onderwerp met ons delen.  

Psalm 42 

mailto:famoosterhuis@home.nl
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Ben ik mijn brein?                           OLA  

In ons brein vormen miljarden neuronen een complex netwerk. Dat netwerk stuurt 

ons lichaam aan en is nodig voor denkprocessen en ons zelfbewustzijn. In Gronin-

gen onderzoekt Aleman wat er misgaat in de hersenen bij 

mensen die aan schizofrenie lijden. Je zou verwachten dat 

hij het standpunt van Swaab en Lamme deelt, dat wij ons 

brein zijn. Maar zo ver gaat hij niet en hij zal ons uitleggen 

waarom niet. Onze hersenen stellen ons in staat om keu-

zes te maken en om controle uit te oefenen op ons gedrag. 

Spreker:   prof. dr. André Aleman, hoogleraar  

  neuropsychiatrie Groningen (UMCG)                                              

Datum :  donderdag 27 september  om 19.30 uur                                                                                                               

Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3; Vrij parkeerterrein   

Entree:  € 3.50 

Kennismaken met de Karmel en haar spiritualiteit          Karm 
Voor hen die al enige tijd deelnemen aan bijeenkomsten van de Karmelkring en 
graag meer willen weten over de Karmel en de Karmelfamilie in Twente is er een 
informatieochtend in het klooster in Almelo.  
Begeleiding: Sanny Bruijns,  
  Herman Scholte-Albers  
  Remke van Marle 
Datum: zaterdag 29 sept. van 10.00 – 12.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: geen 
 
Adempauze  -  solotheatervoorstelling                                                   

Geweld? Dat overkomt alleen een ander . . .                                             VVG & DG 

Vera is 30 als zij ‘Adempauze’, haar autobiografische debuutroman, presenteert; 
een bijna thrillerachtige reconstructie van haar leven: Haar studententijd, haar ou-
ders, hun onderlinge relatie en dan . . . een schokkende gebeurtenis. Vera’s leven 
en dat van haar ouders staan volledig op hun kop. Een tijd van worsteling met bran-
dende vragen en zoeken hoe nu verder, volgt. Ook laat Vera zien hoe doorzettings-
vermogen en liefde haar hebben gebracht waar zij nu, tien jaar later, staat. 

Kirsten Benschop begon met 12 jaar haar eerste toneel-
groep. Ze bleef actief op het toneel, speelde o.a. in ‘Bruid 
in de morgen’, regisseerde en speelde jarenlang met me-
deacteurs, sinds 2008 brengt ze met K’on Tour Theater 
solovoorstellingen, zoals “Wie stenen losbreekt”. 
Datum: zaterdagmiddag 29 september  
Aanvang: half vijf 
Plaats:  achterzaal van de Bleekkerk 
Entree:  € 4,-  inclusief koffie/thee,  
  een hapje en een drankje 
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De waarde van Erfgoed                     Sch & VU connected 
We gaan op zoek naar de meerwaarde van lokaal erfgoed. Dat kan een gebouw, 
buurt, kunstwerk of landschapselement zijn. Het ligt voor de hand als we naar de 
plaatselijke situatie kijken om ook de monumentale 
Grote Kerk te beschouwen. Naast de nominale waar-
de is er ook de waarde die de kerkgangers en ook de 
inwoners van Almelo eraan hechten. Komt die over-
een met de waarde die bestuurders en bedrijfsleven 
aan het object toekennen?  Als dat niet zo is, dan is 
het erfgoed in gevaar.  
Prof. Dr. Jan Rouwendal, hoogleraar voor Netwerk 
Erfgoed & Ruimte aan de VU zal een inleiding hou-
den. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de 
Grote Kerk zal reageren op de lezing. Ook het bestuur 
van de Stichting Stadsherstel Almelo zal belangstel-
ling tonen. 
Inleider: Prof. Dr. Jan Rouwendal  
Datum:  donderdag 4 oktober om 20.00 uur 
Plaats:  de Schouw 
Toegang:  € 4,-  incl. koffie/thee  
  leden VU-Vereniging gratis na aanmelding bij VU connected.  

VU connected is het ideële netwerk van VU-Vereniging in samenwerking met de 
VU, VUmc en Windesheim. Zie www.vuconnected.nl  

Over de Ziel                                                                                               RGT 
Zo vanzelfsprekend als het bestaan van de ziel was, zo problematisch is haar  
bestaan in onze tijd. De bekende neurobioloog Dick 
Swaab noemde in 2002 het idee van de ziel zelfs 
‘arrogant, een misverstand, misplaatste zelfoversc-
chatting’. Over wat de ziel is zijn in de loop der eeu-
wen de meest uiteenlopende opvattingen naar voren 
gebracht maar hoe men haar ook ziet, nooit wordt zij 
gezien als ‘iets’ dat er als vanzelfsprekend is. De ziel 
moet altijd gezocht worden. Soms meent men zijn ziel 
gevonden te hebben als men ontdekt heeft wat men 
ervaart als grond van het bestaan, soms vindt men 
haar door haar te verliezen.  
In deze cursus gaat het over die vele opvattingen die 
over de ziel de ronde hebben gedaan en wordt een 
poging gedaan vragen te beantwoorden als: waarom 
kunnen we de idee van een ziel niet opgeven en waarom heeft zij zorg nodig en 
waarin bestaat die? 
Inleider: Ds. Foeke Knoppers, predikant Remonstrantse Gemeente Twente 
Data :      maandagavonden 8 oktober en 
  22 oktober en 5 november  
Tijd:  20.00 - 21.30 uur                                                                                                               
Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeerterrein;            Entree vrij 

http://www.vuconnected.nl
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 Maria in veelvoud                                                                                              Karm 

Maria is de meest verbeelde vrouw in de westerse kunst. Hoe is zij gezien en hoe 

leeft zij in onze verbeelding? Op de eerste avond staan we stil bij de Drie Maria’s 

zoals deze verbeeld zijn door Jan en Hubert van Eyck. Bij voldoende belangstelling 

is er de mogelijkheid om de Van Eyck-tentoonstelling in Boymans van Beuningen 

(Rotterdam) te bezoeken en er de Drie Maria’s te zien. 

Op de tweede avond is er een inleiding over De Maria’s 

van Leonardo da Vinci. 

Begeleiding: Sanny Bruijns, Jeanne van der Stappen - 

 Heyvaert en Herman Scholte Albers  

Data:  woensdag 10 en 17 oktober   

  van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,-  per keer  

God on trial  -  film                                                                                                Sch 
In de Bijbel vinden we het boek Job, waarin God op intense wijze ter verantwoor-
ding wordt geroepen voor alle ellende die Job overkomt. Dat wordt op heel eigen 
wijze verbeeld in de film God On Trial: in een nazivernietigingskamp besluit een 
groep gevangen Joden een rechtszaak te houden, waarin God ter verantwoording 
wordt geroepen. Hij wordt beschuldigd van trouwbreuk aan Zijn volk. Er zijn aankla-
gers, verdedigers, gelovigen, atheïsten, onverschilligen. 
In de beperkte ruimte van een donkere barak worden 
wanhoop, vertrouwen, verdriet, woede, aanvaarding, 
hoop, radeloosheid verwoord in een vlijmscherp debat 
tussen mensen zonder toekomst. De dialogen dwingen 
tot nadenken.  
Met nagesprek 
Datum:  donderdag 11 oktober om 20.00 uur 
Plaats:  de Schouw, Kerkplein 3  
Toegang:  € 4,-  incl. koffie/thee 

 
Teresa van Avila’s  ‘Weg naar Volmaaktheid’                                                Karm 
De Weg van Volmaaktheid is hét handboek om op Teresiaanse wijze het gebed te 
leren beoefenen in alle stadia van meditatie tot contem-
platie. Een weg waarbij de hele mens betrokken is. 
Door samen te lezen en te luisteren kunnen wij geïnspi-
reerd worden in het gaan van onze weg. 
Begeleiding: Jan Heetkamp en Nicola van de Rakt 
Data:   zaterdag 13 en 27 oktober, 10 en 24 nov.  
  van 10.30 – 14.30 uur 
Plaats : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten:  € 50,- incl. koffie en soep 
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Kunst bekijken: zò zie je meer!                                                                                     PnK 

Dit najaar zijn er twee heel bijzondere tentoonstellingen die voortreffelijk aansluiten 

bij de cursussen over religieuze kunst die Koos Sluiter de afgelopen jaren aanbood. 

In Münster (een dik uur rijden van Almelo) zijn de Bijbelse beelden van Chagall. Dat 

sluit aan bij de cursus over de Joodse feestdagen. In 

Rotterdam komt een bijzondere tentoonstelling over Jan 

van Eyck. Verdeeld over de cursussen in de laatste jaren 

kwamen regelmatig ook werken van Van Eyck en andere 

Vlaamse Primitieven aan bod. Nu staat Van Eyck cen-

traal.  Voor wie een tentoonstelling bezoekt is het soms 

ingewikkeld om te kijken èn informatie op te nemen. In 

twee cursusavonden krijgen deelnemers informatie waar-

door ze goed voorbereid zijn en meer zien. Ook zonder 

een bezoek aan het museum zijn deze avonden waarde-

vol voor wie meer van deze kunstenaars wil weten. Voor 

alle vier avonden is een cursusmap voor € 5  beschik-

baar. 

Cursus bij de tentoonstelling  “Marc Chagall en de Bijbel”                           PnK 

Van 6 oktober 2012 tot 13 januari 2013 is in Münster deze tentoonstelling te zien. 

Met zo’n 140 schilderijen, grafische werken, keramiek, 

glasschilderkunst en tekeningen geeft het Kunstmuseum 

Pablo Picasso Münster een overzicht van de vele facet-

ten in het Bijbels universum van Marc Chagall, een re-

presentatieve doorsnede door het hele religieuze oeuvre 

van de kunstenaar, die zich losmaakt van de vaste patro-

nen uit de verschillende religieuze beeldtradities. De cur-

sus besteedt ruim aandacht aan de manier waarop Cha-

gall een eigen beeldtaal ontwikkelde die ook in zijn Bij-

belse beelden is terug te vinden. 

Inleider:  Koos Sluiter 

Data:   dinsdag 16 en 30 oktober om 20.00 uur  

Plaats:  Pniëlkerk   

Toegang:  € 4,-  incl. koffie/thee 

 
Over de ziel  -  Zie de toelichting op blz. 8  
Inleider: Ds. Foeke Knoppers,  
  predikant Remonstrantse Gemeente Twente 
Data :      maandag 22 oktober  van 20.00-21.30 uur                                                                                                               
Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3;  vrij parkeerterrein      
Entree:  vrij 
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De vrije wil nader bekeken                                                                                OLA  
Al eeuwen zijn remonstranten kampioenen van de vrije wil. Dat had te maken met 
kwesties van geloofsleer en kerkbestuur. Inmiddels wordt in onze samenleving ie-
ders vrije wil gerespecteerd. Maar het is altijd verstandig om vanzelfsprekendheden 
nader te bekijken. Het is de vraag of we wel zo vrij zijn als 
we graag veronderstellen. Zijn we genetisch, maatschappe-
lijk en door opvoeding niet veel voorgeprogrammeerder dan 
we denken? Hoe kunnen we dan spreken van vrije wil? 
Spreker:  Prof. dr. Johan Goud, hoogleraar religie en zin

  geving in literatuur en kunst te Utrecht.                                            

Datum :   donderdag 25 oktober om 19.30 uur                                                                                                              

Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3; Vrij parkeerterrein  

Entree: € 3.50 

Maria in de oecumene                                                                                      Karm 

Aansluitend op hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen staan we stil bij de be-

tekenis van Maria in ons leven. Een dag van bezinning en 

ontmoeting, inspanning en ontspanning rond Maria waarbij 

ook geschilderd wordt. 

Begeleiding: Sanny Bruijns en Herman de Vries  

Datum:  zaterdag 3 november  van 10.30 – 15.00 uur 

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25,  

Kosten: € 12,50  incl. koffie en soep  

Oecumenische viering 

Op zondag 4 november, Willibrordzondag,  is er een oecumenische viering  in de 

Elisakerk samen met de Pniëlkerk en Het Leger des Heils. Het Elisakoor zal zingen, 

samen met het ensemble van het Leger des Heils. Voorgangers: ds. Rein van Dijk,  

pastor Eef van Vilsteren en Envoy Joke Wisseborn (LdH) 

Datum: zondag 4 november om 9.30 uur 

Plaats: Elisakerk 

Calvijn  -  nog steeds actueel 

Calvijn mag dan ruim 500 jaar geleden geboren zijn, hij heeft in zijn leven aandacht 

besteed aan problemen die tot vandaag de dag actueel zijn. De theoloog is weer 

helemaal ‘in’ door ontdekkingen in het moderne hersenonderzoek en zijn opvatting 

over de verhouding tussen kerk en staat heeft  Islamitische 

trekjes. Voeg daarbij de hedendaagse opvatting dat hij aan 

de wieg heeft gestaan aan alles wat in de Nederlandse volks-

aard verwerpelijk is, dan kan een avond met Calvijn leerzaam 

zijn. 

Inleider: drs. Claude Onvlee 

Datum: dinsdag 6 november  om 20.00 uur 

Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan    Entree: € 4,-  incl. koffie/thee  
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Over de ziel  -  Zie de toelichting op blz. 8 

Inleider: Ds. Foeke Knoppers,  

  predikant Remonstrantse Gemeente Twente 

Data :      maandag 5 november  van 20.00 - 21.30 uur                                                                                                               

Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeerterrein;   

Entree: vrij 

Dag van de Dialoog -Thema: jong en oud in Almelo, wat vind jij er van?  

Op donderdag 8 november a.s. vinden vanaf 17.00 uur op diverse locaties in Al-

melo gesprekken plaats in het kader van de Dag van de Dia-

loog. 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. Aan deze dag 

werken mee: Raad van Kerken, Welzijnswerk, Woningbouw-

corporaties.   

Informatie en aanmelden: Cobi Noordhoff 

tel 0546-860948 e-mail: f.noordhoff@home.nl 

Cursus bij de tentoonstelling “De weg naar Van Eyck”                                  PnK                
Werken van Jan van Eyck komen in het najaar van 2012 vanuit de hele wereld naar 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vrijwel alle 
schilderijen uit de vroege Middeleeuwen die nog bestaan (in 
Nederland is door moderniseringen en beeldenstormen veel 
verloren gegaan) worden voor deze speciale gelegenheid 
naar Rotterdam gehaald. Deze selectie schilderijen is dus 
voor het eerst bijeen, maar het zal gelijk ook de laatste keer 
zijn.  De cursus gaat ook in op de ‘Vlaamse Primitieven’ als 
hoogtepunt in de kunst van de Lage Landen.  
Inleider:  Koos Sluiter 
Data:   dinsdag 13 en 27 november om 20.00 uur   
Plaats:  Pniëlkerk  
Toegang:  € 4,-  incl. koffie/thee 

 

Dennis Coenraad   -  beeldhouwer                                                          DG & VVG 

De akker van de ziel: Met  een PowerPoint presentatie vertelt hij over de wordings-
geschiedenis van de aarde, de mens en dat in relatie met het 
beeldhouwproces. Een mens is nooit zichzelf maar wordt 
zichzelf. 

Hoe meer we het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf 
kunnen definiëren, hoe meer we gesterkt worden in mense-
lijkheid. Hij richt zich op het gebeeldhouwde portret o.a. van 
Barnard,  Aantjes, Van Ulsen.  

In Almelo 
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Dennis Coenraad   -  beeldhouwer                                                          DG & VVG 
 

Verduisterd gelaat 
aan de andere oever, 
hoever, hoever 
van mij vandaan? 
Vlakbij, te ver om te gaan. 

Willem Barnard 

 

Datum:  zaterdagmiddag 17 november  
Aanvang:  half vijf 

Plaats:       achterzaal van de Bleekkerk 

Entree       € 4,-  inclusief koffie/thee en een hapje en een drankje 

 

 

Vragen van een betrokken leek                                                                        OLA   
Een simpele lezer denkt na over wat de gevolgen zou-
den kunnen zijn van het gelijk van Swaab. Niet gehin-
derd door enige kennis van zaken vraagt hij zich als 
geïnteresseerde burger af of het leven na de onder-
zoeksresultaten van de neurobioloog werkelijk veran-
dert of dat wij in de voetsporen van Arminius en Cal-
vijn weten hoe dit varkentje te wassen. Kortom een-
voudige lekepraat bij het denken van een breinbaas.  
Spreker:   drs. Claude Onvlee,  
  voormalig rector van de Rijksscholen-   
  gemeenschap Erasmus te Almelo                                              
Datum:   donderdag 22 november om 19.30 uur                                                                                                              
Locatie:   De Schouw, Kerkplein 3;  
  Vrij parkeerterrein   
Entree:  € 3.50 

 

Op weg naar kerstmis 
De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor 
mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Kun-
nen ook wij ontvankelijker worden voor de Bron van 
Leven? Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden 
wij ons voor op Kerstmis.  
Data:  woensdag 28 november  
  5, 12 en 19 dec.  
  van 19.00 - 19.45 uur 
Plaats : Dagkapel, Rembrandtlaan 25, Almelo 
Kosten: geen 

   Karm 
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Concert in kerstsfeer                                                                                         ApG 
Het Almelo’s Mannenkoor zingt liederen in kerstsfeer. 
Datum: zondag 9 december 
Tijd:  Er is vanaf 14.30 uur 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 Apostolisch  
  Genootschap, Reeststraat, hoek Flevoplantsoen  

Kerstconcert  van de Brass Band van het Leger des Heils  
De Brass Band bestaat uit 24 leden. Wekelijks begeleiden zij  
de samenzang in de samenkomsten van het Leger des Heils. 
Er zal een gevarieerd programma van Kerstmuziek  ten gehore 
worden gebracht. Vocale bijdragen worden door een aantal 
leden verzorgd. Natuurlijk zullen we ook met de bezoekers een 
aantal Kerstliederen zingen. 
Datum: vrijdag 14 december om  20.00 uur;  
Plaats:    Gebouw van het Leger des Heils ,  
  Troelstralaan 1, 7604 VW in Almelo  Toegang: vrij 

Open Huis/Vrienden Eredienst                                                                          ApG 
Deze Open Huis/vrienden Eredienst in kerstsfeer is toeganke-
lijk voor iedereen. De bijeenkomst heeft het karakter van een 
apostolische eredienst en staat in het teken van toeleven naar 
de kerst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten on-
der het genot van een kopje koffie of thee.   
Voorganger: de heer K. van der Wal 
Datum: zondag 16 december  van 10.00 tot 11.30 uur  
Locatie: plaats van samenkomst van Het Apostolisch  
  Genootschap aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo 
 
Kerstkuieren voor Tanzania (Stichting Matamba) 
Op tweede Kerstdag organiseert de stichting Matamba samen met Het Aposto-
lisch Genootschap  ‘kerstkuieren’ voor het hele gezin. De wandeling is ruim 6 kilo-
meter lang en loopt door de prachtige omgeving van het kanaal Almelo-Nordhorn te 
Almelo. De gehele opbrengst is voor het St. John’s Health Center in Matamba, Tan-
zania. Op de route vindt u sfeervolle kerstactiviteiten. De route start bij galerie ’t 
Vossenveen en loopt langs de Buxustuin. Op deze locaties is 
er warme chocolademelk en glühwein. Na afloop is er erwten-
soep! 
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 kinde-
ren € 2,50. Dit is inclusief alle versnaperingen en optredens. 
De start en het eindpunt van de tocht is bij galerie ’t Vossen-
veen,  Postweg 3, 7665 SW Albergen 
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Overzicht activiteiten 

augustus 

do 30 Presentatie Bezinningsprogramma blz 03                       

september 

wo 05 Vriendschap met God - start   blz  04   

do 06 Speling leesgroep   -     start   (+13 sept. en 22 nov.) blz 03 

za 08 Open monumentendag   blz 04  

ma 10 Geloof en ongeloof  -    start   (+ 24 sept. en 8 en 22 okt.) blz 04  

di 11 Icoon schilderen  -        start    (cursus tot  11 dec.) blz  04  

za 15 Bijzonder concert in de St. Georgiusbasiliek blz 05  

zo 16 Vredesdienst in de Pniëlkerk   blz  05 

di 18 Rond de Schrift  -          start   (+ 6 andere ochtenden)  blz  05 

do 20 Alpha cursus  -              start   blz 06  

za 22 Meditatief wandelen   blz  06 

do 27 Psalm 42 , 43 en 48            (+11 okt.)   blz  06 

do 27 Ben ik mijn brein?   blz 07  

za 29 Kennismaken met de Karmel en haar spiritualiteit blz  07 

za 29 Adempauze  -  solotheatervoorstelling blz  07 

Oktober 

do 04 De waarde van erfgoed   blz 08  

ma 08 Over de ziel  -   start   (+22 okt. en 5 nov.) blz 08  

wo 10 Maria in veelvoud              (+17 okt) blz 09  

do 11 God on Trial  -  film   blz 09  

za 13 Teresa van Avila             (4 avonden) blz 09 

di 19 Cursus “Marc Chagall en de Bijbel”  (+ 30 okt.) blz  10 

do 25 De vrije wil nader bekeken  blz   11 

november  

za 03 Maria in de oecumene   blz 11  

zo 04 Oecumenische viering in de Elisakerk blz 11 

di 06 Calvijn  -  nog steeds actueel  blz 11  

do 08 Dag van de dialoog   blz 12  

di 13 Cursus “De weg naar Van Eyck” (+27 nov.) blz 12  

za 17 Dennis Coenraad   -  beeldhouwer blz 12  

do 22 “Een betrokken leek over brein en vrije wil” blz 13  

wo 28 Op weg naar kerstmis             (+ 5, 12 en 19 dec.) blz 13   

december  

zo 09 Concert in kerstsfeer  -  Almelo’s mannenkoor blz 14  

vr 14 Kerstconcert van de Brass Band van het  Leger des Heils blz  14 

zo 16 Open Huis/Vrienden Eredienst  blz  14 

wo 26 Kerstkuieren voor Tanzania   blz  14 
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Bijzonder concert in de St. Georgiusbasiliek 
Op zaterdag 15 september a.s. wordt door Catharina Jansen (sopraan) en Gerrolt 
Droogsma (orgel) het Stabat Mater van L. Boccherini uitgevoerd in de St. Georgiusbasiliek, 
Boddenstraat 76 in Almelo. Het Stabat Mater is een kerkelijk gezang dat gaat over het lijden 
en sterven van Christus en het verdriet van Maria.  
Aanvang: 11.00 uur.  
Toegang: vrije bijdrage bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten 

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”.   
za 01-09  Jan Kobus  Garyp (Fr.)  
za 15-09  Erik Nijzink  Hardenberg 
za 06-10  Pieter van Dijk  Alkmaar  
za 20-10  Hans Stege  Tubbergen  
za 03-11  Muziekschool Rijssen   Rijssen  
za 17-11  Timo Beek  Oldenzaal  
za 01-12  Henk Linker m.m.v.  
   Valeria Boermistrova       Almelo  
za 15-12  Geert Baan  Rijssen  
 
Aanvang:   14.00 uur precies; duur ca. drie kwartier. 
Toegang:  vrije bijdrage bij de uitgang 
 

Concerten in de Grote Kerk 
zo 23-09  Wandelconcert Doopsg. Kerk / Grote Kerk          
  Rien Donkersloot orgel    
zo 11-11 Vocaal Ensemble Exicon o.a. Requiem van Pizzetti    
zo 23-12  Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies m.m.v.  
  Sietze de Vries orgel. A Festival of Lessons and Carols
  
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 16-09    
zo 28-10    
zo 25-11   
zo 30-12   
Aanvang: 15.30 uur voor alle concerten  
Toegang:  vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl 

Apostolisch Genootschap 
zo 09-12 Concert in Kerstsfeer  -  zie blz 14 
 

Leger des Heils  
vr 14-12 Kerstconcert  van de Brass Band  zie blz 14 

Concertagenda 


