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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.
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 Karmel Twente

Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo
Tel: 0546-536410 www.karmeltwente.nl/

LdH Leger des Heils

Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
Tel: 0546-810315

OLA Oecumenisch Leerhuis
Almelo

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

PGA Protestantse Gemeente
Almelo

Activiteiten van de PGA worden gehouden
in de Schouw (Sch) en in de Pniëlkerk (PnK)
Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359

RGT Remonstrantse
Gemeente Twente

Contact 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

Sch Schouwlezingen

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

VVG Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo
Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl

Kerk en Radio

A. Hogendoorn, tel: 0546-864449
ahogendoorn@hetnet.nl tel: 0546-823836

Deze brochure kan worden bekeken op: www.raadvankerkenalmelo.nl en
www.pga-almelo.nl/ De eerste brochure verscheen in augustus 2008.
Dit is de dertiende 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:
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.
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 donderdagavonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag), aanvang 18.30 uur in
De Ontmoeting, Bornerbroeksestraat 457B
Start: donderdag 11 september.
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
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, is
verbonden met onze wijze van ‘in het leven staan’, met
onze spiritualiteit. Wij kiezen een thema uit het dagelijkse leven en verkennen in stilte wat dit aan associaties
oproept. Vervolgens wisselen we dit uit. Aan de hand
van een gerichte vraag ontdekken we hoe dit thema in
ons dagelijkse leven doorwerkt. Dit blijkt altijd weer verrassend en verhelderend te zijn! Zo samenkomen is bevrijdend en geeft inzicht in je eigen spiritualiteit.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
donderdag 11 septeptember, 23 okt.,
13 nov. en 11 dec.
Tijd:
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per avond

Karm
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Leesgroep Speling
Karm
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In de artikelen wordt gezocht naar de onderstroom van het dagelijkse leven. In de
jaargang 2014 besteedt Speling aandacht aan seks, sociale media, sport en stress. De centrale vraag in ieder
nummer is: waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? In de groep gaan wij,
aan de hand van enkele vragen, in gesprek over de artikelen.
Middaggroep o.l.v. Edgar Koning
Data:
donderdag 11 sept. en 20 nov van 15.00 – 17.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5,- per bijeenkomst

Avondgroep o.l.v. Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Data:
25 sept. en 20 nov. van 19.45 – 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5,- per bijeenkomst
Cursus over het kwaad
RGT
Wat is het kwaad of het boze?
‘De opzettelijke en fundamentele aanranding van de integriteit van dit bestaan’ (H.J.
Heering in Over het Boze, Boom Meppel 1974) ?
Is het de prijs die we voor de menselijke vrijheid betalen? (Rüdiger Safranski in Het
Kwaad (Olympus, 2005 8e druk) Bestaat het kwaad eigenlijk wel of zouden we Spinoza moeten bijvallen die dit ontkende. Veroorzaakt de samenleving het kwaad
(J.J. Rousseau) of beteugelt zij het? (Hobbes) Zouden we domheid, slordigheid en
nonchalance niet veel meer moeten vrezen?
Kunnen we goed en kwaad eigenlijk wel zo duidelijk onderscheiden en maakt een fenomeen als tragiek ons niet
duidelijk hoezeer zij met elkaar vervlochten zijn? Een andere vraag: is het kwaad het grootste obstakel om in God
te geloven? Is God zwak en machteloos en juist zo met
ons?
Tenslotte: hoe gaan we om met het kwaad? Aanvaarden
we het of laten wij ons aansporen door Paulus en proberen wij het kwade door het goede te overwinnen? Is dat
eigenlijk wel mogelijk of maken dergelijke pogingen alles
alleen maar nog erger?
Inleider:
ds.Foeke Knoppers
Data:
maandagavonden 15 en 29 september en 13 oktober
Tijd:
van 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
de Schouw, Kerkplein 3 Almelo Syllabi zijn beschikbaar
De Nieuwe Katechismus
Karm
die in 1966 voor het eerst uitkwam, is nog altijd een van de beste boeken die een
goede inleiding geven in onze geloofsleer. De bedoeling is dat we dit boek samen
lezen en bespreken. Ieder die mee wil doen, krijgt dit boek. We lezen dan in een
tempo waar we elkaar in kunnen vinden.
We beginnen woensdag 17 september
en spreken dan de vervolgavonden af. Begeleiding: Edgar Koning
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 Kosten € 5, - per avond
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Icoon schilderen
Karm
Iconen worden wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd; zij kunnen de aardse
werkelijkheid overstijgen. 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 voor mensen die al enige ervaring hebben. Men kan dan kiezen uit twee iconen.
Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en
Henny Leemreize
Data:
14 dinsdagen; 16 sept. tot 16 dec.
van 19.30 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 125, - incl. materiaal.
Geloven in het dagelijks leven
St.J
Het komende seizoen gaan wij in acht bijeenkomsten (plus een introductiebijeenkomst) met elkaar in gesprek over geloofs- en levensvragen. Bijbelverhalen zijn
hierbij het uitgangspunt.
Als u samen met anderen, in een kleine groep, (opnieuw) vorm wilt geven aan uw
geloof, dan zijn deze bijeenkomsten iets voor u! Het is niet
nodig om Bijbelkennis te bezitten, kerkelijke gebondenheid is
evenmin een voorwaarde: een vermoeden dat Bijbelverhalen
ons in ons leven nu iets te vertellen hebben, is voldoende.
Materiaal voor de bijeenkomsten ontvangt u op de eerste
avond tegen kostprijs voor de kopieën.
Het programma bestaat uit de volgende bijeenkomsten:
1. 16 september - introductiebijeenkomst
2. 30 september - de tocht van de wijzen uit het oosten
3. 28 oktober
- de doop van Jezus door Johannes
4. 25 november - de genezing van de krom gegroeide vrouw
In 2015 volgen nog vijf avonden.
Plaats:
de pastorie van de Georgiusbasiliek (Boddenstraat 76, Almelo)
Tijd:
20.00 - 21.30 uur
Voor vragen en opgave kunt u zich wenden tot José van den Bosch, pastoraal
werkster St. Jorisparochie Almelo. Tel: 0622369161. E-mail: jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com
Rond de Schrift
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen?
Wat raakt ons? We komen bijeen rond het evangelie van de
daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en
wisselen dit uit. Vervolgens vragen we ons af wat dit voor
ons dagelijks leven betekent.
Begeleiding: Sanny Bruijns, Johan Hettinga en
Marion Loermans
Data:
dinsdag 16 en 30 sept., 14 en 28 okt.,
van 10.00 – 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst

Karm
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In gesprek met André Zegveld
Wie met God wil leven moet zich oefenen, soms heel volhardend in bidden, zwijgen, lezen en delen. In een samenspraak
met André Zegveld vragen we ons af hoe we vormgeven aan
onze geloofsweg.
Begeleiding: André Zegveld en Herre Roorda
Data
dinsdag 16 en 30 september
Tijd:
van 19.45 – 21.30 uur
Plaats
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten
€ 10, - voor beide avonden

Karm

Hebreeuws lezen
Sch
Evenals de voorgaande 27 jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid tot het leren van
Bijbels Hebreeuws.
Voor beginners is er een introductie in het leren lezen van stap tot stap, een kennismaking met de grammaticale aspecten. Het lezen van de tekst is het meest intrigerend en dan de vertaalslag, die steeds weer nieuwe aspecten oplevert, die we op
basis van vertalingen zonder deze kennis niet op het spoor
zouden komen.
We lezen na de pauze ’s middags het boek 1 Koningen over
de profeet Elia en vervolgens de slothoofdstukken 42-51 uit
het boek Jezus Sirach.

De cursusdagen zijn op dinsdag van 10.30 - 16.00 uur.
In 2014 op 16 sept., 7 okt, 4 en 18 nov, 2 en 16 dec. en in
2015 op 6 en 27 jan, 10 en 24 feb, 10 en 24 mrt, 14 apr.
In de Schouw, Kerkplein 3, Almelo .
Info. dr. Otto Mulder, tel. 0546-813376
Meditatief wandelen
Karm
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij ‘een diepere laag’ in jezelf te komen.
We beginnen met een meditatief moment rond het thema van
de wandeling, waarna we grotendeels in stilte wandelen en
afsluiten met een uitwisseling. De wandelingen zijn ongeveer
7 km. en starten binnen een straal van 10 km. van Almelo
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
zaterdag 20 september en 18 oktober
Tijd:
van 9.30 – 12.30 uur
Startplaats:
zie te zijner tijd www.karmelcentra.nl Kosten: € 5,- per ochtend
Oecumenische Vredesdienst
RvKA
De Oecumenische Vredesdienst staat dit jaar in het teken van ‘ontwapening’. WAPEN JE MET VREDE is het thema dat PAX aanreikt voor deze Vredesweek.
Abraham wordt in deze viering naar voren gehaald. Vrijwillig ging hij de weg die God
hem wees.
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Het is een weg die heel veel mensen in onze tijd gedwongen moeten gaan. Een
weg van onzekerheid, kwetsbaarheid als vluchteling. Christenen, joden, moslims,
door geweld en oorlog verdreven uit hun veilige en relatief zekere bestaan naar schuilkelders, naar familie of vrienden elders
of naar vluchtelingenkampen in buurlanden. Wie kwetsbaar en
onzeker is heeft de neiging om zich te wapenen en de strijd aan
te gaan. De spirituele tocht van Abraham is er juist één van ontwapening en van overgave.
Wapens geven mensen een vals gevoel van veiligheid. Er is
een andere weg die leidt naar echt mens-zijn, ontwapend en
ontwapenend mens-zijn.
Datum:
zondag 21 september in de Grote Kerk in Almelo.
Aanvang: 10.00 uur.
Er is kindernevendienst en na afloop van de dienst
is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.
Organisatie: de RvKA en de voorbereidingsgroep Vredesvieringen
Leren mediteren
We kunnen in relatie treden met God door te bidden of te lezen
in de Schrift. We kunnen ook leren luisteren in stilte. Samen
oefenen we een christelijke meditatievorm.
Begeleiding: Marion Loermans
Data:
woensdag 24 september, 8 en 22 oktober
Tijd:
van 19.45 – 21.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 15,- voor de drie avonden

Karm

Situatie van vrouwen in Saoedi Arabië
OLA
In haar boek "Ver van mijn bed" deelt Antoinette Vlieger haar avonturen op het Arabisch Schiereiland, waar ze onderzoek deed naar misbruik van vrouwen. Het interview met haar bij Pauw en Witteman baarde destijds veel opzien. Waarom is er in deze landen zoveel uitbuiting en misbruik
van vrouwen? Welke normen en waarden spelen daarbij een
rol? Antoinette Vlieger studeerde rechten en in december 2011
promoveerde ze op het onderwerp waarover ze in haar boek
vertelt en zal spreken op deze avond.
Spreker:
Antoinette Vlieger
Datum:
donderdag 25 september van 19.30-21.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren
Entree:
Vrij (met de gebruikelijke entreeprijs van € 4.- voor onze OLA-avonden
komen we niet meer uit. Toch zouden we niet willen dat belangstellen
den weg blijven vanwege de kosten. Daarom is de koffie niet meer
gratis en vragen we tijdens de pauze een royalere vrije bijdrage van
degenen voor wie dat geen bezwaar is).
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Cursus over het kwaad
ds. Foeke Knoppers
maandag 29 september in de Schouw om 19.30 uur
Zie 15 september op blz. 4

RGT

Zin in Film – In een kleine groep kijken we naar films met artistieke en spirituele
diepgang. Het gaat om 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. Iedere laatste maandag
van de oneven maand.
Zin in Film: Hannah Arendt
Karm
Hannah volgde in 1961 het proces tegen de meest ijverige uitvoerder van de Holocaust: de SS-er Adolf Eichmann. Deze zaak en de nasleep ervan staan centraal in
de film, die haar persoon en haar denken portretteert.
Arendts stelling dat het Kwaad zich niet manifesteert in
kwade wil, maar in de afwezigheid van kritisch denkvermogen, kon niet sterker worden verbeeld dan in de miezerigheid van de man die zich in ambtenarenjargon verantwoordt voor zijn bijdrage aan de grootste massamoord uit de geschiedenis.
Datum:
maandag 29 sept van 19.45 – 21.30
Begeleiding: Edgar Koning, Frida Koopman
en Herman Scholte-Albers
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5, Inleiding in de Psalmen: De Deemoed van God
Karm
Wonderlijk, hoe nederig onze God zich gedraagt. Hij zoekt de laagste plaatsen op,
de mestvaalt, de verstotenen. Goed voorbeeld doet
goed volgen. Dit is ons hoogste goed dat alle goed te
boven gaat. Drie inleiders nemen ons mee in deze
‘Deemoed’
Datum:
donderdag 2 okt. van 19.30 - 21.30 uur
Inleiding:
Anne-Marie Bos over psalm 113
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5, Datum:
Inleiding:
Plaats:
Kosten:

donderdag 16 okt. van 19.30 - 21.30 uur
Paul Reehuis over psalm 16
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
€ 5, -

Datum:
Inleiding :
Plaats:
Kosten:

donderdag 30 okt. van 19.30 - 21.30 uur
Kees Waaijman over psalm 86
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
€ 5, -
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Verhalen over het begin - Vrouwenleesgroep en Leerhuis
PGA
Elke cultuur geeft, vaak in de vorm van verhalen, een ‘verklaring’ van het ontstaan
van de wereld en de mensheid. Het zijn verhalen die een mens wortels geven. In
de Joods/christelijke cultuur is Genesis hèt verhaal over het begin.
De scheppingsverhalen in Genesis 1-11 hebben in onze cultuur en geschiedenis de grootste invloed gehad op het mensen wereldbeeld. Juist daardoor kan de betekenis ervan zich
‘vastgezet’ hebben: men weet al wat er staat.
Naast de verhalen uit Genesis lezen we scheppingsverhalen
uit andere culturen. Zij bieden een waaier aan beelden, een
schat aan ervaringen en inzichten die onze eigen beelden
kunnen verrijken. In de Vrouwenbijbelleesgroep kijken we
daarnaast naar schilderijen over de scheppingsverhalen van
de kunstenaar Marc Chagall.
Begeleiding: Rini Bekkers
Data:
donderdag 2, 6 en 30 oktober
13, 27 november en 11 december
2015 op 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart
Tijd:
Vrouwenbijbelleesgroep: van 10.00 tot 11.30 uur (vol)
Het Leerhuis:
van 14.30 tot 16.00 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3, Almelo
Kosten:
€ 15,- inclusief reader en koffie/thee
Informatie: r.bekkers57@kpnmail.nl
Van alledag en toch bijzonder
Karm
In de bijeenkomsten rond ons geloof en ongeloof willen we ons op een creatieve
wijze bezinnen op wat er gebeuren kan in het gewone van alledag. Het uitgangspunt zal een Schriftlezing zijn.
Begeleiding: Els Bos en Marion Loermans
Data:
dinsdag 7 en 21 okt., 4 en 18 nov. van 14.00 - 16.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo
Kosten: € 20,- voor de vier middagen
Cursus over het kwaad - ds. Foeke Knoppers
RGT
maandag 13 oktober in de Schouw om 19.30 uur Zie 15 september op blz.4

Kom en zie! Vakantie Bijbel Club
Voor alle kinderen van de basisschool. Thema 2014: Té gek!!
In de herfstvakantie. Wat gaan we doen? Zingen, knutselen, poppenkast, Bijbelverhaal, theater en nog veel
meer! Jij mag natuurlijk ook meedoen. Kom je ook?
Data:
donderdag 16 okt. van 10.00 - 12.00 uur
vrijdag
17 okt. van 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 18 okt. van 10.00 - 12.30 uur
Plaats:
'De Ontmoeting’ Bornerbroeksestraat 457 B
Deelname is gratis.

PGA

Afsluiting: Zondagavond 19 oktober is er van 18.30 tot 19.30 uur een dienst met
alle kinderen en hun familie om te laten zien wat we hebben gedaan!
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Graag ouder worden?
Aan de hand van enkele thema’s, schrijvers en gedichten
gaan we in gesprek over enerzijds het verlangen om ouder te worden en anderzijds de vragen die het ouder worden juist oproepen. Welke mogelijkheden zijn er om je
eigen weg te gaan en je daarin te laten voeden door spirituele bronnen?
Begeleiding: Johan Hettinga, Herre Roorda en
Johan Strijtveen
Data:
donderdag 16 en 30 okt., 13 en 27 nov.
van 10.00-11.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 20,- voor de vier ochtenden

Karm

Etty Hillesum [1914–1943]
Karm
Dit jaar is het de honderdste geboortejaar van Etty Hillesum die in 1943 in
Auschwitz is gestorven. Vanaf begin 1941 schrijft ze een dagboek om helderheid te
krijgen in haar verwarde leven. In 1982 zijn deze uitgegeven. Wij kunnen een proces volgen waarin aan het licht
komt hoe Etty zij sporen van God ervaart in moeilijke omstandigheden en hoe dit haar staan in het leven verandert.
Wij lezen haar teksten en wisselen uit waar dit ons leven
raakt. Ook volgen we letterlijk haar voetsporen in Deventer
met een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
maandag 20 okt. van 19.45 – 21.30 uur
zaterdag 25 okt. van 11.00 – 16.00 uur,
naar Deventer
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25,
Kosten:
bijeenkomst € 5,bezoek Deventer eigen kosten.
Karel de Grote, strijder, leider, heilige
PGA
Karel de Grote overleed 1200 jaar geleden, op 28 januari 814. 2014 is dus een Karel de Grote-jaar. Waar heeft keizer Karel zijn bijnaam ‘de
Grote’ aan te danken? Voor zijn grootheid zijn goede redenen aan te voeren, toch staat ook vast dat hij voor velen
een bedenkelijke reputatie heeft. Hij was vervuld van het
geloof dat hij als vorst zijn onderdanen de weg moest wijzen naar het nieuwe Jeruzalem, maar dat deed hij dikwijls
met buitensporig harde hand. Deze korte cursus over Karel de Grote zoekt naar de sporen die hij heeft nagelaten
in zijn rol als uitvoerder van een christelijk beschavingsoffensief.
De avonden worden gehouden in de Pniëlkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Ds. K. Sluiter is de inleider.
De toegang is € 4,00 per avond.
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Karel de Grote, strijder
Karel was voor alles een heerser, eerst koning en later
keizer. Vanuit die heersersrol brengt hij het kader tot
stand waarbinnen hij zijn christelijke cultuurpolitiek vorm
kan geven. Zoekend naar de sporen van Karel als gelovige vorst komen we onvermijdelijk uit bij de sporen van
zijn machtsuitoefening. De eerste cursusavond besteedt
aandacht aan de manier waarop Karel als heerser en
dus als strijder is opgetreden. Zijn rijk strekte zich uit
over een steeds groter gebied. Karel zag de nieuwe veroveringen ook als verrijking van de cultuur en daar zijn
mooie voorbeelden van.
Datum:
dinsdag 21 oktober
Plaats en tijd: zie hiervoor op blz. 10

PGA

dinsdag 4 november: Karel de Grote, leider en heilige
Een goed gesprek!
PGA
Hoe voer je het gesprek met mensen die God niet kennen of van de kerk vervreemd zijn? Bij veel Almeloërs is openheid voor een goed gesprek, ook over het
geloof. Voorwaarde is wel, dat je hen onbevangen en open benadert. Daar valt
heel wat in te leren!
Ds. Piet de Jong uit Delfshaven heeft als missionair
predikant een schat aan ervaring. Hij denkt met ons na
over vragen als: Hoe is je voorbereiding? Hoe leg je een
eerste contact? Welke houding heb je? Hoe kijk je? Hoe
voorkom je dat mensen zich veroordeeld of afgewezen
voelen? Durf je kwetsbaar zijn? Luister je werkelijk? Hoe
stel je de goede vragen? Enzovoort.
Datum:
donderdag 23 oktober
Plaats:
kerkgebouw NOACH
Aanvang:
19.30 uur
Deelname: gratis. Speciaal geschikt voor degenen die bezoekwerk doen!
Dietrich Bonhoeffer en zijn visie op spiritualiteit als bron van verzet
OLA
Bonhoeffer ziet in de kerk een goed hulpmiddel om mensen wakker te schudden
en nuchter de situatie onder ogen te laten zien. De kerk beschikt over een afdoende geestelijke wapenrusting. Bijbel, actualiteit, politiek, ethiek, leven met
open ogen en oren en van daaruit verantwoordelijkheid
dragen voor het lot van medemensen vormen in het
denken Bonhoeffer een eenheid. Zijn denken is ook vandaag een voortdurende bron van inspiratie. Hierover
komt kenner van het werk van Bonhoeffer, dr. W.J Lamfers, vertellen.
Spreker:
dr. W.J. Lamfers
Datum:
donderdag 23 oktober 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren
Entree:
vrij (zie bij 25 september)
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Bijbelse Vrouwen
VVG&DG
Het christendom kent witte plekken als het om vrouwen gaat. De uitleggers van de
Bijbel tonen meer belangstelling voor ‘grote mannen’ dan
voor de vrouwen, vaak de motor achter hen. Hebben zij
ons nu nog iets te zeggen? Foekje belicht de geschiedenis van een aantal vrouwen zoals Isebel, Hagar, Zippora,
Tamar e.a. Thijs Kwakernaak zal toelichten wat hem aansprak in deze verhalen en wat hij wil uitdrukken met zijn
beelden.
Foekje Dijk, vrijzinnig theoloog. Op haar ‘dwaaltocht
door de Bijbel’ verbaast ze zich over de uitleg die met
name vrouwen doodzwijgt of een eenzijdig predicaat opplakt. Met haar boek ‘Bijbelse vrouwen’ laat ze hun onbekende kanten zien.
Thijs Kwakernaak, beeldbouwer, werkt in steen en
hout, vaak rond thema’s als engelen, pelgrims, de sprookjes van Grimm en de verhalen van Toon Tellegen. Van
een aantal vrouwen die Foekje in haar boek beschrijft,
maakte hij beelden.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

zaterdag 25 oktober
Bleekkerk, Hofstraat 1
16.30 uur
€ 5,- voor VVG-leden/donateurs en leden
van de Doopsgezinde Gemeente
€ 7,50 inclusief koffie/thee, hapje en drankje
voor overige bezoekers

Raad van Kerken Almelo
In 2008 heeft de Raad van Kerken Almelo het besluit genomen om alle activiteiten op het gebied van vorming en bezinning te presenteren in één brochure. Sindsdien zijn er zes najaarsbrochures en zes voorjaarsbrochures verschenen.
Met deze dertiende brochure gaan negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo het zevende jaar in van een waardevol samenwerkingsverband.
Begin september deelt de Protestantse Gemeente Almelo deze brochure uit
aan alle kerkgangers van de vijf wijkgemeenten. Het doel van deze eenmalige
actie is om meer bekendheid te geven aan alle activiteiten die de kerken organiseren en om de oecumenische gedachte van de Raad van Kerken beter te
belichten. Het streven naar samenwerking is ook terug te vinden op de website www.raadvankerkenalmelo.nl.
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Hoe vertel ik het mijn buurman?
PGA
Het is prachtig om God te kennen! Maar hoe praat ik daarover met mijn buurman?
Daarover gaat de cursus ‘Gunnend geloven’. In vier avonden werken we aan:
- Bewustwording van je opdracht om als christen getuige te zijn.
- Ontdekken wanneer en waar je kunt getuigen.
- Het leren zien van concrete mogelijkheden om getuige te zijn.
Korte Bijbelstudies en inleidingen worden afgewisseld met uitwisseling van ervaringen en oefening. Er is een cursus map met het volledige programma, inclusief de
oefeningen en materiaal om thuis mee aan de slag te gaan.
Data:
30 oktober, 6 november, 13 nov., 20 nov.
van 19.30 – 21.30 uur
Plaats:
Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352
Kosten:
€ 10,- inclusief cursus map
Opgave: Catherinus Elsinga, De Valduif 1,
7609 NK, Almelo. Tel. 673395;
E-mail: cbelsinga@solcon.nl
Organisatie: missionaire werkgroep
Psalm van de week
Karm
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Iedere
dinsdag is er om 08.00 uur een psalmviering in de dagkapel
van de Elisakerk. Wat gebeurt er met ons wanneer wij deze
psalm lezen of zingen? We bespreken de psalm met de methode Rond de Schrift. We lezen wat er in de tekst staat en
wisselen dit uit. Wat raakt ons? We vragen ons af wat dit
voor ons dagelijks leven betekent en spreken hierover met
elkaar.
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Data:
dinsdag 4 en 18 nov., 2 en 16 dec.,
Tijd:
van 09.00 – 11.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25
Kosten
€ 5 - per avond
Karel de Grote, leider en heilige
De veelheid aan volken, talen en culturen in zijn rijk waren
voor Karel een uitdaging. Om zo’n uitgestrekt gebied onder
controle te houden, het effectief te kunnen besturen en er
zelfs een mate van eenheid in aan te brengen moest hij een
bestuurlijk model voor ogen hebben. Karel liet zich bij de
uitoefening van zijn gezag leiden door een werk van kerkvader Augustinus, ‘De civitate Dei’ (Over de stad Gods). Op het
gebied van bestuur, cultuur, kerk en liturgie voerde Karel een
hervormingsprogramma door. In de kunst zijn daar schitterende voorbeelden van bewaard gebleven. Men spreekt wel
over een ‘Karolingische Renaissance’. Voor latere generaties is Karel een inspiratiebron. Hij is heilige en despoot.
Datum:
dinsdag 4 november
Zie de inleiding op blz. 10

PGA
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Ontmoeting van moslims en christenen
SCH
In de lezing gaan we dieper in op enkele kernproblemen:
De betekenis van het Heilige Boek(-en) in Koran en Bijbel en de persoon van Mohammed als profeet en Jezus, als de Christus. Momenteel is deze verdieping dringend noodzakelijk nu de interne conflicten in de islamitische wereld elke dag op de televisie een beeld geven
van geweld en haat in Syrië en Irak tussen Soennieten
en Sjiieten. Vanuit Ambon en Latta is er veel meer te
zeggen welke vernietigende gevolgen de ontmoeting
heeft, wanneer gekozen wordt voor geweld en miskenning in plaats van wederzijds respect voor de ander.
Leiding:
Adriande Uspessy en dr. Otto Mulder.
Datum:
donderdag 6 nov.
Tijd:
van 20.00 - 22.00 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3, Almelo
Entree:
€ 4,- inclusief koffie/thee
Randschrift, kunst van de apocriefe boeken
PGA
Rondom de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament ligt een brede rand van
boeken die apocrief of deuterocanoniek worden genoemd. Ze vormen een rand
om de Schrift. Een deel heeft vervolgens zijn weg naar de religieuze kunst gevonden en dat heeft weer aan de bekendheid van die boeken bijgedragen. Op schilderijen, tekeningen en gravures zijn onderwerpen en thema’s te zien die Bijbels
aandoen maar die zijn ontleend aan die brede rand van
geschriften rondom de Bijbel. Kunstenaars voelen zich
er door aangesproken en uitgedaagd, soms tot in gewaagde details. Begin 2015 zijn er nog vier avonden:
één over het boek Tobit en drie over de apocriefen van
het Nieuwe Testament.
De avonden worden gehouden in de Pniëlkerk.
De avonden beginnen om 20.00 uur.
Ds. K. Sluiter is de inleider.
De toegang is € 4,00 per avond.
Deuterocanonieken: Aanvullingen bij Daniël en Ester; Makkabeeën
Drie aanvullingen bij Daniël vertellen achtereenvolgens
over de gebeden van de drie mannen in de oven, over
het belagen van de onschuldig badende Susanna die
van Daniël eerherstel krijgt en over een slimme Daniël
die afgoden en hun dienaren ontmaskert. Bij de apocriefe Ester komen trekken naar voren die in de canonieke versie ongenoemd blijven. De beide Makkabeeënboeken vertellen over de verzetsstrijd die vooraf ging
aan de inwijding van de tempel. Het inwijdingsfeest
wordt door de Joden ieder jaar met Chanoeka gevierd.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 11 november
zie het Randschrift hierboven

PGA
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Drie samenhangende lezingen over de kernthema’s van Genesis 1-9

1. De schepping in Genesis 1 nader bezien
PGA
Het lied van de schepping, de ouverture van de Bijbel, geordend in 7 dagen, is
uniek. In 1876 werd een parallel ontdekt in het Babylonische verhaal van de schepping, het epos van Enũma
eliš, waarin de godenstrijd tussen Marduk en Tiamat
wordt beschreven. Wat is waar? Er blijven vele vragen,
die u nu kunt stellen. De kennis van de kosmos is enorm
toegenomen. Wat weten we werkelijk? Het scheppingsverhaal inspireert gelovige mensen, kunstenaars en wetenschappers, want in welke wereld leven wij?
Inleiders:
Rini Bekkers en
dr. Otto Mulder
Datum:
donderdag 13 nov. van 20.00 - 22.00 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3.
Kosten:
€ 4,- inclusief koffie en thee.
2.
3.

22 januari 2015
Adam en Eva in Genesis 2-4 nader bezien 19 maart 2015
Henoch en de zondvloed Genesis 6-9 nader bezien -

Op reis in het Land van Geloven
Geloven is een uitnodiging om samen op weg te gaan.
Voor jongere zinzoekers bieden we een mogelijkheid tot
ontmoeting en geloofsverdieping. Het boek Op reis in
het Land van Geloven is daarbij onze leidraad.
Begeleiding: Remke van Marle en Wil Boerkamp
Data:
zaterdag 15 november en 29 nov.
van 10.30 – 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25
Kosten:
€10,- voor beide zaterdagen

Karm

Kennismaken met de Karmel in Twente
Voor hen die al enige tijd deelnemen aan het bezinningsaanbod van de Karmel en graag meer willen weten
over de Karmelfamilie in Twente is er een informatieochtend in het klooster in Almelo.
Begeleiding: Sanny Bruijns,
Remke van Marle en
Herman Scholte-Albers
Datum:
zaterdag 22 november
Tijd:
van 10.00 - 12.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25

Karm
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Wij zijn meer dan ons brein
VVG&DG
Wim Wattel reageert op de discussie of wij wel of niet over een vrije wil beschikken.
Het onderzoek binnen de neurowetenschappen heeft belangrijke resultaten opgeleverd, met als conclusie dat er niet zoiets bestaat als ‘vrije wil’. En
dat houdt in: geen schuld of verdienste, geen verantwoordelijkheid. Blijft er dan eigenlijk nog wel een eigen ‘ik’ over? Al in de
17e eeuw hield Spinoza zich hiermee bezig. In onze tijd woedt
de discussie nog onverminderd voort. Ontrolt de wereld zich volgens de wetten van oorzaak en gevolg, of is er toch meer tussen
hemel en aarde...?
Dr. Wim Wattel studeerde biologie aan de VU in Amsterdam. Na
zijn promotie aan de medische faculteit, RU Utrecht, werkte hij in het Voortgezet
Onderwijs. Lid van de vrijzinnige Koorkerk Middelburg, redactielid van het tijdschrift
‘Vrijzinnig’ en zijn leven lang geïnteresseerd in de raakvlakken tussen geloof en
natuurwetenschap. ‘We willen begrijpen, maar tegelijkertijd geloven we maar al te
graag, dat onze ratio niet het laatste woord heeft’.
Datum:
zaterdag 22 november om 16.30 in de Bleekkerk
Zie blz. 11 voor de kosten.
Zin in Film – Lore
Karm
Intiem en prachtig gefilmd drama over liefde en vergeving tegen de achtergrond
van een wereld die genadeloos in duigen valt. Duitsland voorjaar 1945; Lore wordt aan haar lot overgelaten nadat haar SSouders door de geallieerden zijn opgepakt. Samen met haar
zusje en broertjes gaat ze te voet door het verwoeste Duitsland
op zoek naar veiligheid. Dan ontmoet zij de joodse vluchteling
Thomas. Om te overleven zal Lore haar vertrouwen moeten
geven aan iemand die ze geleerd heeft te haten. Tegen de
achtergrond van een wereld die in vlammen opgaat, ontdekt de
jonge kwetsbare Lore de kracht van haar eigen gevoelens.
Begeleiding: Edgar Koning, Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Datum:
maandag 24 november van 19.45 – 22.00
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5,Karm
Op weg naar Kerst
De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen
die leven vanuit hun christelijke wortels. In een meditatief samenzijn gaan we met teksten, muziek en stiltemeditatie in op dit
thema.
Begeleiding: Leden Karmelfamilie Almelo
Data:
woensdag 26 nov., 3, 10 en 17 dec.
Tijd:
van 19.00 - 19.45 uur Plaats: dagkapel Elisakerk
Geen kosten.
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Dietrich Bonhoeffers politieke visie
OLA
Al eerder (zie 23 oktober) kwam de visie van Dietrich Bonhoeffer op spiritualiteit als
bron van verzet aan de orde.
Op deze avond zal het accent meer liggen op Bonhoeffers
politieke visie. Het denken van Bonhoeffer is geen oude
koek, alleen geschikt voor Nazi-Duitsland, maar een blijvende
bron van inspiratie om zelf een visie te ontwikkelen, die misschien afwijkt van de gangbare en niet altijd eenvoudig is,
maar wel inspirerend. Hierover komt Bonhoeffer kenner, dr
W.J. Lamfers, vertellen.
Spreker:
dr. W.J. Lamfers
plaats:
De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren
Entree:
vrij (zie bij 25 september)
Datum:
donderdag 27 november 19.30 - 21.30 uur
Deuterocanonieken: Judit
PGA
Als het uitgehongerde Betulia (Israël) op het punt staat zich over te geven aan de
wrede veldheer Holofernes komt de godvruchtige Judit naar
voren. Ze heeft een gewaagd plan om het volk toch te redden. Ze gaat met haar dienares naar het kamp van de vijand.
Daar wint ze het hart van Holofernes; als ze met hem alleen
is hakt ze zijn hoofd af dat ze, geholpen door haar dienares,
in een zak het kamp uitvoert. Als ze daarna het hoofd laat
zien aan het leger van Holofernes slaat dat in paniek op de
vlucht en is Betulia gered.
Datum:
dinsdag 2 december
Tijd:
20.00 uur
Inleider:
ds. K. Sluiter
Zie het Randschrift op blz. 14
Kerstkuieren voor Tanzania
ApG
(Stichting Matamba i.s.m. de gemeenschap Almelo van het
Apostolisch Genootschap)
Op 2de Kerstdag a.s. organiseert de Stichting Matamba
voor de vijfde keer ‘Kerstkuieren’ voor het hele gezin. De
wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en loopt door de
prachtige omgeving van het kanaal Almelo-Nordhorn te Almelo. Op de vernieuwde route vindt u sfeervolle kerstactiviteiten. Na afloop is er soep.
Aanmelden: vanaf 13.00 uur
Einde:
uiterlijk 17.00 uur
Deelname: Vanwege het feit dat het dit jaar het eerste lus
trum is van de Kerstkuiertocht, vragen we geen inschrijfgeld.
Er is gelegenheid een vrije gift te doen.
De start en het eindpunt van de tocht is bij galerie ’t Vossenveen, Postweg 3, 7665
SW Albergen (voor de routebeschrijving: zie www.stichting-matamba.nl)
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Alpha - cursus
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Leesgroep Speling
Cursus over het kwaad (29 sept. en 13 okt.)
Icoon schilderen
Geloven in het dagelijkse leven
Rond de Schrift
In gesprek met André Zegveld (30 sept.)
Hebreeuws lezen
De Nieuwe Katechismus
Meditatief wandelen (18 oktober)
Oecumenische vredesdienst
Leren mediteren (8 en 22 oktober)
Situatie van vrouwen in Saoedi Arabië
Zin in film: Hannah Arendt
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Inleiding in de Psalmen
Verhalen over het begin
Van alledag en toch bijzonder
Kom en zie! Vakantie Bijbel Club
Graag ouder worden
Etty Hillesum
Karel de Grote, strijder
Een goed gesprek!
Dietrich Bonhoeffer
Bijbelse vrouwen
Hoe vertel ik het mijn buurman
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Psalm van de week
start
Karel de Grote, leider en heilige
Ontmoeting met moslims en christenen
Deuterocanonieken: Aanvullingen bij Daniël en Ester
De schepping in Genesis 1 nader bezien
Op reis in het land van Gelovigen
Kennis maken met de Karmel in Twente
Wij zijn meer dan ons brein
Zin in film - Lore
De Advent
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Deuterocanonieken: Judit
Kerstkuieren voor Tanzania
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Concertagenda
Gregoriaans programma in de St.- Georgiusbasiliek
St.J
Nova et vetera (oud & nieuw) is het thema van het concert van Vocaal Ensemble
Exicon en Schola in Gregorio Twente. Gregoriaanse melodieën (gezongen door de Schola) en moderne bewerkingen op deze melodieën (door Exicon) wisselen elkaar af.
In het programma streven de koren een liturgische eenheid na.
De eenstemmige, recitatieve Latijnse zang ontwikkelde
zich in de eerste eeuwen na Christus en speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het Christendom. Het
nam verschillende vroege muziekstijlen in zich op en werd
gekoppeld aan de liturgie en aan de kerkelijke kalender.
Datum:
zaterdag 22 november
Aanvang: 20.00 uur
Concert in kerstsfeer
Het Almelo’s Mannenkoor (AMK) zingt liederen in kerstsfeer. Tevens wordt medewerking verleend door het koor
“Vision” uit Vriezenveen. Er is vanaf 14.30 uur een inloop
met gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken
Datum:
zondag 14 december vanaf 14.30 uur
Tijd:
van 15.00 tot 17.00 uur
Plaats:
plaats van samenkomst van het Apostolisch
Genootschap, Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo.

APG

Concert in kerstsfeer in de St.- Georgiusbasiliek
St.J
Zondagmiddag 21 december organiseert Almelo's Mannenkoor voor de 39e keer
een Concert in Kerstsfeer in de Sint Georgiusbasiliek. In verband met het 95 jarig
bestaan van het koor is er in 2013 geen Concert in Kerstsfeer gehouden, doch het
AMK pakt in 2014 deze bijzondere traditie weer op!
Het Almelo's Mannenkoor verzorgt zoals gebruikelijk het concert met onder meer
kerstliederen afgewisseld door muziekwerken die passen in
de sfeer van de basiliek en van het moment. Als bijzondere
gast zal het kwaliteitskoor Ad Fundum uit Bornerbroek een
optreden verzorgen alsmede de sopraan Armanda ten Brink
en de bariton Charles Mol. Het geheel staat onder leiding
van AMK dirigent Nick Moritz en de pianobegeleiding is in
handen van Han Kolthof.
De toegang is vrij. Na afloop wordt ter bestrijding van onkosten een "openschaal" collecte gehouden. Het concert begint
om 16.00 uur. De basiliek is om 15.30 uur open voor publiek .
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Vervolg Concertagenda
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde Heilmann
-Courtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde
orde”. (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur)
za 06-09 Paul Rosoman
Wellington (NZ) →
za 20-09 Jan Kobus
Garyp (Frl.)
za 04-10 Herman Gulink
Apeldoorn
za 18-10 Jan-Geert Heuvelman
Rijssen
m.m.v. Vocaal Ensemble
za 01-11 Maarten Havinga
Amsterdam
za 15-11 Muziekschool Rijssen e.o. Rijssen
za 06-12 Damian Poloczek
Katowice (PL)
za 20-12 Timo Beek
Oldenzaal
Aanvang:

14.00 uur precies alle concerten.
Duur ca. drie kwartier.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Concerten in de Grote Kerk
zo 28-09 Il Canto di Rame
Elske te Lindert- sopraan, Daniëlle Egberts- trompet
Marije Toenink - cello, Lȋga Vilmane - orgel
zo 09-11 Monteverdi Kamerkoor Utrecht
o.l.v. Wilko Brouwers
→
m.m.v. Purcell Kamerorkest Amsterdam
Magnificat - Dietrich Buxtehude
Messa di Santa Cecilia van Alessandro Scarlatti
zo 21-12 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 voor alle concerten
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

“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 14-09
zo 12-10
zo 30-11
zo 28-12
Aanvang:

15.30 uur
voor alle concerten
Vrijwillige bijdrage bij
de uitgang.
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl

