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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 worden bekeken op:  

www.pga-almelo.nl/  De eerste brochure verscheen in augustus 2008. 

Dit is de elfde 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  

                                            Tel: 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: 0546-816359 

RGT Remonstrantse     Contact Gemeente Twente:  

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

St.J   St.Jorisparochie  Tel: 0545-816649   -   secr.rk.almelo@gmail.com                   

 St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo                                                        

 St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - 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  Tel: 0546-871638  www.debleekalmelo.nl 

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

  ahogendoorn@hetnet.nl 

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 

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

  11-12 uur: kerk en samenleving 

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: 0546-821814 

  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 

 

Een bewogen geschiedenis                                                                             Karm 

Welke verhalen en welke personen hebben door de 

eeuwen heen de Karmelorde een eigen gezicht gege-

ven? Samen zullen we ons bezinnen op acht eeuwen 

Karmelgeschiedenis. 

Leiding: Sanny Bruijns 

Datum: donderdag 5 september, 3 okt, 7  en 28 

  nov, 9 en 30 jan, 20 febr en 27 maart   

Tijd:  van 19.45 – 21.30 uur     

Plaats: Rembrandtlaan 25    Kosten: € 40,- 

 

Spiritualiteit in het dagelijks leven                                                                  Karm 

De eerste avond verzamelen we samen een aantal em-

thema’s uit het dagelijks leven, waarvan we er per avond 

één bespreken. In stilte verkent ieder de betekenis hier-

van en vervolgens wisselen we dit uit. Daarna verken-

nen we hoe dit in onze dagelijkse spiritualiteit doorwerkt.  

Leiding: Frida Koopman  

Data:  donderdag 12 september, 10 okt,  

6 febr, 6 mrt, 3 apr    

Tijd:  van 19.45 - 21.30 uur   

Plaats: Rembrandtlaan 25    Kosten: € 5,- per keer 

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 maan-
dagavonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag), aanvang 18.30 uur in De 
Ontmoeting, Bornerbroeksestraat 457B                   Zie verder op volgende blz.  ► 

Teresa van Avila 

Benedictus 
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Alpha-cursus                                                                                                      PGA 
Start 16 september. In het voorjaar van 2014 start er 
weer een cursus, waarschijnlijk op donderdag. Elke 
avond begint met een gezamenlijke 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 Email: famoosterhuis@home.nl 

Rond de Schrift                                                                                                 Karm 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie le-
zen? Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? 
We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvol-
gende 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,  
Data:  dinsdag 17 september   
  1, 15 en 29 oktober,  12 en 26 nov., 17 dec. 
Tijd:  10.00 – 12.00 uur          (gaat door in 2014)   
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 5,- per ochtend 
 

Icoon schilderen  - Najaarscursus                                                                    Karm 
In een bezinnende sfeer wordt een icoon geschilderd met op de achtergrond  
Byzantijnse 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. Men kan kie-
zen uit twee iconen.  
Leiding: André Bourgonje, Edgar Koning en  
  Henny Leemreize  

Data:   veertien dinsdagen van 17 september 
  tot  17 december   
Tijd:  van 19.30 - 21.45 uur    
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25                
Kosten:  € 100,- 
 
Geloof en ongeloof - Van alledag en toch bijzonder                                     
Karm 
In de bijeenkomsten rond ons geloof en ongeloof, willen we stil staan bij wat er ge-
beuren kan in het gewone van alledag. Uitgangspunt is Lucas 2, 41-52. Op een 
creatieve wijze willen we samen in gesprek gaan. 
Leiding:    Els Bos  en Marion Loermans     
Data:  woensdag 18  september, 2 okt., dinsdag 15 okt., woensdag 30 okt.  
Tijd:  van 14.00 - 16.30 uur     
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25           Kosten: € 5,- per keer  
 



Leesgroep Speling                                                                                            Karm 
Speling onderzoekt in 2013 wat klassieke geestelijke praktijken nú kunnen beteke-
nen. Waar komen bepaalde praktijken vandaan, hoe zijn ze in de traditie vernieuwd 
en waar gebeurt die vernieuwing ook vandaag?  Klassieke geestelijke praktijken als 
bidden, waken, vasten en lezen worden belicht en be-
sproken. 
Data:  donderdagmiddag 19 sept. en 14 nov. 
Tijd:    van 15.00 – 17.00 uur o.l.v. Edgar Koning  
  donderdagavond 19 sept. en 21 nov.   
  van 19.45 – 21.30 uur o.l.v.  
  Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25                       
Kosten:  € 5,- per keer    

 
Week van de Vrede – 21 tot en met  29 september 
De Vredesdienst vindt plaats in het kader van de Week 
van de Vrede en is een initiatief van de Raad van Kerken 
Almelo. In de vredeswerkgroep die de vredesdienst voor-
bereidt zijn leden actief vanuit de Wijkgemeente Pniël, de 
Rooms Katholieke Kerk, het Leger des Heils en de ge-
meenschap Almelo van Het Apostolisch Genootschap. 
Vele burgers staan in deze week stil bij het thema vrede. 
Een vast onderdeel van de Vredesweek is de Vredeszondag. 

Vredesdienst                                                    RVK 
Het thema van de Oecumenische Vredesdienst is: “ Bouwen aan een huis van vre-
de” We vieren de vrede in een gezamenlijke Eredienst. In deze viering die bedoeld 
is voor jongeren en ouderen, zal het koor “Together” on-
der leiding van Frank de Bakker enkele vredesliederen 
zingen. 
Voorganger:  Eef van Vilsteren, Karmeliet en pastor van 
de Elisaparochie. Ook enkele pastores en leden uit ver-
schillende geloofsgemeenschappen verlenen hun medewerking. 
Datum:   zondag 22 september   Aanvang: 10.00 uur  
Plaats:    Elisakerk, Rembrandtlaan 

Films die iets te zeggen hebben.                                                                    Karm 
In een kleine groep kijken we naar films die ons kunnen 
raken en aan het denken zetten. Na afloop is er ruimte 
om na te praten of in stilte weg te gaan. We denken aan 
de volgende films: The Sessions, Jagten, The mill and 
the cross, Exit en Joseph línsoumis. Voor verdere infor-
matie zie onze site en nieuwsbrief.  
Data:  maandag 23 september, 25 nov, 27 jan. 
  24 mrt. en 26 mei  Aanvang: 19.45 uur 
o.l.v.  Edgar Koning, Frida Koopman  
  en Herman Scholte-Albers  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25      Kosten: € 5,- per keer   
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Het handvest voor Compassie                                                                          OLA                                                                   
Kun je compassie (in Almelo) organiseren?  
Compassie … zien door de ogen van een ander 
In 2009 lanceerde Karen Armstrong, die al vele jaren pro-
beert om bruggen te slaan tussen aanhangers van ver-
schillende levensbeschouwingen, samen met een aantal 
religieuze en morele leiders het Handvest voor Compassie 
(www.charterforcompassion.org). Religieuze conflicten 
vormen volgens haar een zeer ernstige bedreiging van de 
wereldvrede. Het handvest roept ons op tot initiatieven die 
stad en land een sociaal en tolerant gezicht geven. 

Handvest voor mededogen en nieuw wij                                                         OLA 
Deze eerst avond zal Manuela Kalsky ons vertellen hoe belangrijk zij het Handvest 
voor mededogen vindt en hoe in Nederland met name in het project Nieuw Wij, 
waarvan ook de multimediale website Nieuwwij.nl deel uit-
maakt, geprobeerd wordt de idealen van het Handvest ge-
stalte te geven. 
Spreker: Prof. Dr. Kalsky -  theologe en directeur van 
  het Dominicaans Studiecentrum voor Theolo -
  gie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 
  2012 bekleedt ze aan de Vrije Universiteit de 
  Edward Schillebeeckx-leerstoel voor theologie 
  en samenleving.                                                     
Datum:  donderdag 26 september  Om 19.30 uur  
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3    Entree: € 4, -         

Vijf jaar Karmelklooster Almelo 

Hoe krijgt kloosterleven vorm in deze tijd? Wat bezielt de 
leefgemeenschap? Na een korte viering is er aansluitend 
een rondleiding door het klooster en gelegenheid om met 
de bewoners ervan in gesprek te gaan. 
Datum: zaterdag 28 september  
Tijd:  van 14.30 – 16.30 uur        
Plaats: Karmelklooster, Rembrandtlaan, Almelo 
  Geen kosten  
 
Schopenhauer en de opheffing van het lijden (cursus)        RGT 
Het meesterwerk van Arthur Schopenhauer ‘De wereld als 
wil en voorstelling’ (1818) is nog altijd de moeite van het 
bestuderen waard. Als zoveel filosofische studies wil het 
werk zowel een analyse als een therapie bieden. Schopen-
hauer wil uitleggen waardoor het lijden veroorzaakt wordt 
en hij wil een weg bieden om het te overwinnen. De kunst 
(en met name de muziek)  is één van die wegen.  Een an-
dere weg die Schopenhauer wijst komt in de buurt van die 
welke door het Boeddhisme wordt aanbevolen. 
Zie verder op blz. 7  ► 

Karm 
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Schopenhauer en de opheffing van het lijden (vervolg)       RGT 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers  
  predikant Remonstrantse Gemeente Twente 
Data:   maandagavonden 30 september,  
  14 oktober en 28 oktober 
Tijd:    20.00 - 21.30 uur 
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeerterrein; Entree: vrij   
  Syllabi zijn beschikbaar.   
  Opgeven bij F. Knoppers wordt  op prijs  
  gesteld (fknoppers@hetnet.nl; 0622135613) 

Hoop om te delen met passie en respect.                                                        PGA 
Veel inwoners van Almelo komen uit landen waar de bevolking overwegend Islami-
tisch is. De interkerkelijke stichting Evangelie en Moslims (E&M) bouwt via de plaat-
selijke kerken aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging die 
in de ontmoeting met moslims in woorden en daden wil laten zien dat Jezus Chris-
tus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.  
De missionaire werkgroep van de PGA organiseert een avond in de Schouw met 
ds. Cees Rentier van de stichting E&M. Cees Rentier vertelt over het omgaan met 
moslims als christelijke gemeente. “Hoop om 
te delen met passie en respect”. Daarna is er 
gelegenheid met elkaar van gedachten te 
wisselen.  
Datum: donderdag 10 oktober  
Aanvang:   20.00 uur  
Plaats:  de Schouw    Toegang:  gratis 
 
Schopenhauer en de opheffing van het lijden (cursus)       RGT 
Zie ook de inleiding op blz. 6 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers 
 predikant Remonstrantse Gemeente Twente 
Data: maandag 14 oktober  
Tijd:  20.00 - 21.30 uur 
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3;    Toegang: vrij  
 Syllabi zijn beschikbaar.  
 Opgeven bij F. Knoppers wordt op prijs  
 gesteld (fknoppers@hetnet.nl; 0622135613) 

Leven met zeven                                                                                                 PGA 
Voor het zevende jaar op rij is er een cursus waarin de 
raakvlakken tussen geloof en kunst worden verkend. Dan 
kan het geen toeval zijn dat het getal zeven deze keer 
centraal staat. Zeven lijkt het ideale getal om orde te 
brengen in verschijnselen die ons anders al gauw verwar-
ren door hun veelheid: kleuren, dagen, werelddelen, pla-
neten, om maar iets te noemen. Ook in de tekst van de 
Bijbel vinden we een voorkeur voor het zevental:  
Lees verder op blz. 8  ► 
 
 
                               



Leven met zeven   (vervolg)                                                                                PGA 
van de zeven dagen van de schepping tot de zeven engelen in de Apocalyps. De 
kerkelijke traditie zet die trend voort met o.a. de zeven deugden en de zeven hoofd-
zonden. In de kunst zijn die zeventallen ook terug te vinden.   
Genoeg redenen om acht (!) avonden met aandacht die zeventallen te verkennen. 
Met zeven lijkt er orde te komen in de chaos. Vandaar de naam van de cursus, 
‘Leven met zeven’. Na de eerste inleidende avond volgen zeven avonden over ver-
schillende zeventallen. In de 2

e
 cursushelft komen zeven werken van barmhartig-

heid, deugden, sacramenten en kruiswoorden aan de orde. 
 
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk.  
De avonden beginnen om 20.00 uur.  
Ds. K. Sluiter is de inleider.  
De toegang is  € 4,- per avond.  

Inleiding: zeven voor de goede orde.                                                               PGA 
De eerste avond verkennen we het getal zeven: waar komen we het zevental te-
gen?  In de bijbel komt het getal zeven meer dan 300 keer voor. In de kerkelijke 
traditie is “7”, behalve in de thema’s die in de cursus uitdrukkelijk aan de orde ko-
men, te vinden in de gaven van de heilige Geest en in de zeven oecumenische 
concilies . Ook de Joodse traditie kent zijn zeventallen, bijvoorbeeld in de Septua-
gintvertaling van de Hebreeuwse Bijbel. In veel oude en moderne talen en culturen 
is een speciale plek ingeruimd voor de zeven. Sprookjes, gedichten, films en mu-
ziek hebben iets met (00)7.  Hoe meer je om je 
heen kijkt, hoe meer je ontdekt dat mensen al eeu-
wen lang orde brengen in hun leven met elkaar met 
behulp van het getal zeven. Zeven is niet alleen een 
geluksgetal; 7 lijkt onmisbaar voor de goede orde 
van de wereld om ons heen. In de kunst zijn zeven-
tallen en zevenvouden alom aanwezig. 
Datum:  dinsdag 15 oktober  om 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk 
Toegang: € 4,- inclusief koffie/thee 

Inleiding in de Psalmen: in de spiegel van goed en kwaad                          Karm 
Goed en kwaad laten ons niet onberoerd. Ze raken ons. We zijn er persoonlijk bij 
betrokken. Anders zouden we ons niet verheugen over het goede en ons niet erge-
ren aan het kwaad. Psalm 36 houdt ons de spiegel voor van Schending en Gun-
nende Goedheid. Waar sta ik? Psalm 73 laat ons in 
de spiegel kijken van een kwaadaardige en zelfver-
zekerde rijkaard. 
Data: donderdag 17 oktober   
 van 19.30 - 21.30 uur  
 met Paul Reehuis (psalm 36) 
 donderdag 31 oktober   
 van 19.30 - 21.30 uur  
 met Kees Waaijman (psalm 73)  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25    Kosten: € 5,- per keer  
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Hoe ontstond het Handvest en hoe ging het verder tot aan vandaag?         OLA 
Monica Neomagus gaat dieper in op het ontstaan  van het Handvest en de actuele 
ontwikkeling en stand van zaken.  Aan de hand van het boek Compassie van Karen 
Armstrong en de daarbij behorende reader bena-
drukt ze de praktische kant. 
Spreker: Monica Neomagus  - stafmedewerker 
 educatie in het Mozeshuis te Amster-
 dam. Zij zorgde er voor dat het beken-
 de Charter For Compassion van  Karen 
 Armstrong ook in Nederland werd ge-
 lanceerd. Sindsdien zijn er inzake het 
 Charter diverse activiteiten ontplooid.  
Datum: donderdag 24 oktober  om 19.30 uur  
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3    
Entree:  € 4, -                                                                                                                                                           

Waarom zou je niet geloven?                                                                            PGA 
Mooie antwoorden, maar ook moeilijke vragen. Wie nadenkt over het geloof in 
Christus, loopt er tegen aan. Zijn alle godsdiensten gelijk? Gaan alle mensen die 
Jezus niet kennen verloren? Kan een ander mijn 
schuld dragen? Als God liefde is, hoe is al dat lij-
den dan te verklaren? Die vragen bespreken we in 
een serie van zes avonden, georganiseerd door 
het missionaire werk in Almelo. We sluiten de se-
rie af met twee avonden over: ‘Ik durf niet te ge-
loven’ en ‘Hoe kom je tot geloof?’  
Data:  donderdag 24 oktober,  
 21/11, 19/12; 16/1; 13/2, 13/3 
Tijd:  20.00 uur -21.30 uur 
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3, Almelo  
Kosten: 6 avonden (incl. dagboekje)  
 ongeveer € 4,-  
Opgave:  ds. Catherinus Elsinga (De Valduif 1),  
 tel. 673395; e-mail: cbelsinga@solcon.nl  
 
“De Omdenkers”                                    Armoedepact, OLA, Dag van de Dialoog 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting slaagt er op bijzondere wijze in om met twee 
theatermakers en een groep mensen  
(ervaringsdeskundigen) die in armoede, achter-
stand en uitsluiting leeft, theater te maken. Dit the-
ater, dat persoonlijke thema’s omzet in een thea-
traal verhaal, raakt een breed publiek in het hart. In 
de “omdenkers” worden we geconfronteerd met het 
effect van regels op de groep. 
Data: 23 en 24 oktober   
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan               
Toegang:   gratis 
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Jan Marten de Vries                                                                               VVG & DG 
‘Voor een zoeker als de mens’ is de eerste en totnogtoe 
enige Nederlandstalige interreligieuze liedbundel. Aan 
deze bundel hebben mensen vanuit de verschillende we-
reldreligies teksten bijgedragen: Andries Govaart, Ton 
Lathouwers, Tamarah Benima, Ali Rashid en Inder Lalba-
hadoersing. Jan Marten de Vries, de samensteller, zal 
deze avond over de liederen vertellen, maar vooral met 
de aanwezigen zingen. Hij wordt begeleid door de Servi-
sche pianiste Jelena Popovic. 
Datum:  zaterdag 26 oktober 
Plaats:  Bleekkerk, Hofstraat 1 
Tijd:  16:30u (zaal open: 16:00u) 
Kosten:  € 5,- incl. koffie/thee en  
 een drankje/hapje na afloop.  

 
Oecumenische viering 
De oecumenische Willibrord viering van de Elisa-parochie 
en wijkgemeente Pniël zal op  
zondag 27 oktober plaatsvinden.  
Helaas, vanwege allerlei kerkelijke activiteiten, kan het 
Leger des Heils dit jaar niet meedoen. 
Voorgangers: pastor Eef van Vilsteren en  
 ds. Rein van Dijk. 
Plaats:  Elisakerk, Rembrandtlaan 
Aanvang:  9.30 uur 

Schopenhauer en de opheffing van het lijden -  cursus                 RGT 
Zie ook de inleiding op blz. 6 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers, predikant  
 Remonstrantse Gemeente Twente 
Data: maandag 28 oktober 
Tijd:  20.00 - 21.30 uur 
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3 Entree: vrij                                                                 
 Syllabi zijn beschikbaar. Opgeven bij  
 F. Knoppers wordt op prijs gesteld.  
 fknoppers@hetnet.nl; 06 22 13 56 13 

 
Nagesprek “De Omdenkers”       
Armoedepact, OLA, Dag van de Dialoog              
We bieden de bezoekers van de voorstelling “De Om-
denkers” van 23 en 24 oktober, gelegenheid om na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Datum: maandag 28 oktober    
Aanvang :   20.00 uur 
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan    
Toegang:  gratis 



Scheppingsdagen                                                                                     PGA 
De schepping van de wereld in zes dagen, bekroond met de zevende dag, de rust-
dag, is in de religieuze kunst overal terug te vinden. In glas-in-loodramen, in reliëfs  
en op schilderijen zijn de opeenvolgende dagen goed her-
kenbaar weergegeven maar soms wordt meer van de toe-
schouwer gevraagd. Veel nadruk valt op de schepping van 
de mens en dan vooral op de schepping van de vrouw uit 
de zijde van de man. Deze avond heeft als extra bijzon-
derheid dat alle acht (!) originele kleuretsen te zien zijn die 
de Joodse kunstenaar Marcus van Loopik maakte van de 
zeven scheppingsdagen. 
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 29 oktober om 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk 
Toegang:  € 4,- inclusief koffie/thee 
 
Onder de hoed van de Heer                                                                              PGA 
Vervolgde volgelingen van de vroege reformator Johannes Hus (Bohemen, 15e 
eeuw) stichtten in 1722 op een Saksisch landgoed van Nikolaus Ludwig graaf von 
Zinzendorf, aan de voet van de Hutberg, de kolonie Herrnhut (behoed door de 
Heer).  De jonge graaf voelde zich zo sterk met hun ge-
loofsbeleving verbonden dat hij zijn positie als jurist opgaf 
ten gunste van een onzeker bestaan binnen de Hernhutter 
broedergemeente. Hij was wereldwijd actief als zendeling 
èn dichter van innig vrome kerkliederen (“Jezus, ga ons 
voor”, gezang 442). In Nederland kregen de Hernhutters 
door bemiddeling van een rijke doopsgezinde zakenman 
Slot Zeist als onderdak. 
Inleiding: drs. Claude Onvlee 
Datum: dinsdag 5 november  Aanvang: 20.00 uur   
Plaats: Pniëlkerk   Toegang € 4,-. Incl. koffie/thee 

Missionaire eredienst                                                                                        PGA 
De kerkdienst is toegankelijk voor iedereen! Toch? Maar houden we in onze dien-
sten wel voldoende rekening met gasten en nieuwkomers? Vanaf het najaar van 
2013 organiseert Missionair Werk en Kerkgroei een serie bijeenkomsten rond het 
thema ‘missionaire eredienst’.  De bijeenkomst is bedoeld voor kerkenraden en al-
len die zich in de gemeente bezighouden met de eredienst – zoals liturgiecommis-
sies, musici, lectoren en jeugddienstcommissies – en gaat 
over het geheel van de zondagse kerkdienst. Op een crea-
tieve manier gaan we stap voor stap door de dienst heen, 
van het welkom bij de deur tot de koffie na de dienst. Wat 
valt per onderdeel te leren?  
Organisatie: missionair werk PKN 
Datum:  dinsdag 12 november 
Tijd:   19.30 (inloop: 19.15) – 21.30 uur. 
Plaats:  Grote kerk, Kerkplein 17        Toegang: gratis 
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Zeven hoofdzonden                                                                                           PGA 
De zeven hoofdzonden zijn: hoogmoed, jaloezie, gramschap, wellust, traagheid, 
gierigheid en gulzigheid. De samenstelling van dit bedenkelijke zevental vinden we 
niet in de Bijbel maar komt voor rekening van vroege kerkvaders zoals Cassianus 
en Gregorius de Grote. Die kerkvaders en de theologen uit de Middeleeuwen waren 
bij hun beschouwingen over de aard en de samenhang van 
de zeven zonden psychologen avant la lettre. De kunstzin-
nige uitbeeldingen lieten intussen vaak niets aan duidelijk-
heid te wensen over. Opmerkelijk is dat de zeven hoofdzon-
den regelmatig terug te vinden zijn in een eigentijdse set-
ting. Op dit punt houdt de christelijke traditie opmerkelijk 
goed stand bij alle verandering in de moderniteit. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag  12 november aanvang 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk, Rembrandtlaan  
Toegang: € 4,-  inclusief koffie/thee 
 
Psalmenleesgroep                                                                                            Karm 
De Vlaamse schrijfster Bieke Vandekerckhove zegt onder meer: “De psalmen zijn 
voor mij zo sterk omdat ze niet over God gaan, maar zich tot God richten. Ze bevat-
ten  opstandigheid, verdriet, alle emoties die zich voordoen 
wanneer we geconfronteerd worden met verschrikkelijke 
onzin. De psalmen openen ons, nodigen ons uit om bij ons-
zelf te wonen. Vanuit dat ‘bij jezelf wonen’ leer je dat je, wil 
je God leren kennen, eerst jezelf moet leren kennen.“ 
Leiding: Herman Scholte-Albers en Frida Koopman 
Data:  donderdag 14 november en 12 december  
  9 jan, 13 febr, 13 mrt, 10 april   
Tijd:  van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 5,- per keer  
 
De rollen van de Dode Zee en hun betekenis voor Bijbel en geloof             PGA 
De Dode Zeerollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 docu-
menten, waaronder ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. 
Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in de buurt van Qumran aan de noord-
westkust van de Dode Zee. De eerste avond wordt de aandacht gericht op de bete-
kenis van de vondst van deze Rollen voor de lezing van de Bijbel. De tweede 
avond ligt het accent op de niet Bijbelse Rollen van Qumran.  
 
Daarnaast is er op zaterdag 23 november een ex-
cursie naar de tentoonstelling Dode Zeerollen in 
het Drentsch Museum te Assen.  
Opgave bij dr. Otto Mulder (omulder@hetnet.nl) 
Inleider: dr. Otto Mulder 
Data:   donderdag 14 en 21 november   
Aanvang: 20.00 uur 
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Mark van Praagh   -  Kunst, muziek en toneel om te verbinden           VVG & DG 
Workshop: Lijnen naar de hemel 
Uitingsvormen van kunst, zoals muziek, poëzie, kunstwerken en theater, blijken 
uitstekende mogelijkheden te bieden om in gesprek te raken 
over zin en betekenis in ons eigen leven. Het is inspirerend 
en verdiepend en het schakelen tussen kunstvormen en ons 
eigen verhaal kan een verbindende werking hebben.  
Mark exposeert regelmatig en werkt veel met groepen en als 
gastdocent in het basis- en voortgezet onderwijs en Hoge 
Scholen voor de Kunsten.  
Datum:  zaterdag 23 november  
Plaats:  Bleekkerk, Hofstraat 1 
Tijd:   16:30u (zaal open: 16:00u) 
Kosten:  € 5,- incl. koffie/thee en een drankje/hapje na afloop 

Zeven vreugden en zeven smarten van Maria                                                 PGA 
In de geloofsbeleving van veel christenen speelde en speelt de figuur van de 
Maagd Maria een belangrijke rol. De verering van de Moeder van God biedt op ei-
gen wijze toegang tot de geloofsgeheimen van de Bijbel. 
Voor een deel vallen deze twee zeventallen samen met de 
vijftien geheimen van de rozenkrans (vijf blijde, vijf droevige 
en vijf glorievolle geheimen). Toch vormen ze in de beel-
dende kunst duidelijk een eigen traditie. We zien zeven 
zwaarden op Maria gericht als verwijzing naar de smarten 
die ze leed om haar Zoon. De zeven vreugden worden 
meestal afzonderlijk uitgebeeld; de vreugden hebben niet 
alleen betrekking op Jezus maar ook op de eigen persoon 
van Maria. De zeven smarten en vreugden van Maria heb-
ben in de kunst tot zeer indrukwekkende en indringende 
beelden geleid. 
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 26 november  aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan   Entree: € 4,- inclusief koffie/thee 

Compassie in Almelo                                                                                         OLA                                                                      
Een avond onder leiding van Edgar Koning, Karmeliet. Enige stadgenoten, onder 
wie Heileen Holman van de Woon- en leefgemeenschap de Wonne en Simone 
Post van de Voedselbank zullen ons vertellen, hoe in Almelo 
geprobeerd wordt compassie handen en voeten te geven. 
Praktische verhalen dus over compassie, die waarschijnlijk 
met nog vele verhalen uit ons midden kunnen worden aan-
gevuld. Hoe kom je tot meer compassie/mededogen in je 
persoonlijk leven? 
Sprekers:  Edgar Koning o.carm., Heileen Holman en  
  Simone Post  
Datum: donderdag 28 november  Aanvang:19.30 uur  
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3. Vrij parkeerterrein.     
Entree: € 4,-                                                                                                                                                           



14 

 Open huis/vrienden Eredienst                                                                          ApG 
Op zondag 15 december a.s. vindt in de plaats van samenkomst van het Aposto-
lisch Genootschap aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen  te Almelo, een Open 
Huis/vrienden-eredienst in kerstsfeer plaats, die toegan-
kelijk is voor iedereen.  De bijeenkomst heeft het karak-
ter van een apostolische eredienst en staat in het teken 
van toeleven naar de kerst.  
De bijeenkomst begint om 10:00 uur en duurt tot onge-
veer 11:30 uur. De eredienst wordt ondersteund met 
zang en muziek. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.   

Kerstzang 
Onder voorbehoud wordt op 15 december een kerstzang gehouden in 
de Elisakerk. Medewerking wordt verleend door het muziekkorps van 
het Leger des Heils. Nadere informatie via het regionale nieuws.  
 
Concert in kerstsfeer                                                                                                                                                            
Op zondag 22 december a.s. zingt het Almelo’s Mannenkoor liederen in 
kerstsfeer. Er is vanaf 14.30 uur een inloop met gelegen-
heid om een kopje koffie of thee te drinken.   
Datum:  zondag 22 december  
Tijd:  inloop vanaf 14.30 uur   
  aanvang concert 15.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:  plaats van samenkomst van het Apostolisch  
  Genootschap, Reeststraat/hoek Flevoplant- 
  soen te Almelo. 

Kerstkuieren voor Tanzania  
(Stichting Matamba i.s.m. de gemeenschap Almelo van het 
Apostolisch Genootschap) 

Op 2
de

 Kerstdag a.s. organiseert de stichting Matamba samen met de gemeen-
schap Almelo van 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 Health Center in Matamba, Tanzania. 
Op de route vindt u sfeervolle kerstactiviteiten, een zan-
ger, een mandolagroep, een accordeonspeler. Er zijn 
midwinterhoornblazers en langs de route staan vuurkorven.  De route start bij gale-
rie ’t Vossenveen en loopt langs de Buxustuin. Op deze locaties is er warme choco-
lademelk en glühwein. Na afloop is er erwtensoep!Aanmelden:  
Inschrijven kan vanaf 12.00 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 inclu-
sief optredens, erwtensoep, warme chocolademelk en glühwein. Voor de kinderen 
is er een aantrekkelijk programma. De start en het eindpunt van de tocht is bij gale-
rie ’t Vossenveen,  Postweg 3, 7665 SW Albergen 
 (voor de routebeschrijving: zie www.stichting-matamba.nl) 

ApG 
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                                            Overzicht activiteiten 
september 

do 05 Een bewogen geschiedenis     -  start   blz 03 

do 12 Spiritualiteit in het dagelijks leven                   -  start   blz 03 

ma 16 start  Alphacursus       -  start   blz 03 

di 17 Rond de Schrift                                               -  start   blz 04 

di 17 Icoon schilderen     -  start  blz 04 

wo 18       Geloof en ongeloof                                     -  start  blz 04 

do 19 Leesgroep Speling                                      -  start   blz 05 

za 21 Week van de Vrede – 21 tot en met  29     blz 05 

zo 22 Vredesdienst in de Elisakerk     blz 05 

ma 23 Films die iets te zeggen hebben.              -  start  blz 05 

za 28 Vijf jaar Karmelklooster Almelo     blz 06 

do 26 Het handvest voor Compassie        blz 06 

ma 30  Schopenhauer en de opheffing van het lijden  - start   blz 06 

 

oktober  

do 10 Hoop om te delen met passie en respect.     blz 07 

ma 14 Schopenhauer en de opheffing van het lijden    blz 07 

di 15 Inleiding: zeven voor de goede orde.      blz 08 

do 17 Inleiding in de Psalmen        blz 08 

do 24 Hoe ontstond het Handvest ?     blz 09       

do 24 Waarom zou je niet geloven?     -  start  blz 09 

wo 23 “De Omdenkers”  + 24 okt      blz 09 

za 26 Jan Marten de Vries          blz 10 

zo 27 Oecumenische viering      blz 10 

ma 28 Schopenhauer en de opheffing van het lijden    blz 10 

ma 28 Nagesprek “De Omdenkers”          blz 10 

di 29 Zeven scheppingsdagen      blz 11 

do 31 Inleiding in de Psalmen       blz  08  

 

november  

di 05 Onder de hoed van de Heer      blz 11  

di 12 Missionaire eredienst      blz 11  

di 12 Zeven hoofdzonden       blz 12 

do 14 Psalmenleesgroep      -  start  blz 12 

do 14 De rollen van de Dode Zee    +  21 nov.    blz 12 

za 23 Mark van Praagh         blz 13 

di 26 Zeven vreugden en zeven smarten van Maria   blz 13 

do 28 Compassie in Almelo        blz 13 

 

december 

zo 15 Open huis/vrienden Eredienst        blz 14 

zo 15 Kerstzang        blz 14 

zo 22 Concert in kerstsfeer       blz 14            

do 26 Kerstkuieren voor Tanzania       blz 14 
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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   07-09 Martin Koning Enschede  

za   21-09 Jan Kobus   Garyp (Frl.) 

za   05-10 Geert Baan Rijssen 

  m.m.v.: het (vocale) Octet van het Oosten 

za   19-10 Bert v.d. Brink Ophemert  

za   02-11 Herman Gulink Enter 

za   16-11 Muziekschool Rijssen en omgeving  

za   07-12 Henk Kamphuis Almelo  

za   21-12 Leonard Sanderman   Oxford (UK) 

 

Aanvang:  14.00 uur precies; duur ca. drie kwartier. 

Toegang:   vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

Concerten in de Grote Kerk 

zo 20-09 Uwe Komischke      - trompet  

   Thorsten Pech         - orgel 

zo 27-10 Wandelconcert Doopsg. Kerk / Grote Kerk 

   Gerrolt Droogsma    - orgel 

zo 24-11 Cappella Amsterdam   - o.l.v. Daniel Reuss 

zo 22-12 Roden Girl Choristers  - o.l.v. Sonja de Vries 

   m.m.v. Sietze de Vries - orgel  

   A Festival of Lessons and Carols 

Aanvang : 15.30 uur voor alle concerten 

Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

“Muziek en sfeer” in de St. Georgiusbasiliek 

Met Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova, mezzosopraan. Er zal gemusi-

ceerd worden met het kist-, transept- en 

hoofdorgel. 

zo 15-09 

zo 20-10 

zo 17-11 

zo 29-12 

 

Aanvang:  15.30 uur voor alle concerten 

Toegang:  vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl    

Concertagenda 


