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Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om
op het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te
maken. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA:

ApG

Apostolisch Genootschap Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo

DG

Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo

Elisa

Elisaparochie

Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo
Tel: 545040 www.elisapaz.nl

Karm

Karmelkring

Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo
Tel: 536410 www.karmel.nl

OLA

Oecumenisch Leerhuis
Almelo

De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo
Tel: 454207

PGA

Protestantse Gemeente
Almelo

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt de activiteiten van de PGA. De plaats
van samenkomst varieert: zie het programma.

PAN

Parochies
Almelo Noord

St Georgiuskerk - Boddenstraat - 76 - Almelo
St Jozefkerk - St Josephstraat 109 - Almelo
St Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo

Sch

Schouwlezingen

De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo
Tel: 454207

VVG

Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo

Voor meer informatie over de Raad van Kerken Almelo zie:
www.kerkpleinalmelo.nl
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opgeven
voor
cursus

iedere
derde
zondag

di 6 jan

Geloofsverdiepingscursus door vicaris A.J.J. Woolderink.
PAN
Jaarlijks een twintigtal avonden van 19.30 uur tot 21.00 uur in
de pastorie van de St Georgiuskerk. Verdiepingsgesprekken en informatie aan de hand van de bouwstenen van het katholieke geloof. Opgave voor de volgende cursus is reeds mogelijk bij vicaris A.J.J. Woolderink, tel. 06.53.77.85.95 of vicaris.a.woolderink@planet.nl
Kleuterkerk: geloof en spiritualiteit voor kinderen
PAN
Iedere derde zondag van de maand in ’t Saam (naast de St Jozefkerk)
vindt er een oecumenische kleuterbijeenkomst plaats, met ouders én
grootouders. Op een speelse wijze wordt de aandacht gevraagd voor
een Bijbelverhaal en gebed. Er is een thema- boekentafel aanwezig
en een koffiepauze voor ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt een vrije gift
gevraagd. Het eigen kleuterwerkboek is tegen kostprijs verkrijgbaar €
3.00 Informatie bij pastoraal werker Mw. C. Koops-Roetgerink, tel
06.20739564 of ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl
Op deze dag wordt een excursie
gehouden naar de tentoonstelling
“Bladeren in Maerlants Rijmbijbel”
in het Museum Meermanno in Den
Haag . Op 18 december heeft
ds. Sluiter een inleiding gegeven over
dit middeleeuwse handschrift waarvan
nu 20 losse bladen met prachtige miniaturen zijn te bewonderen. Voor de
excursie kunt u zich aanmelden bij ds.
Sluiter (k-sluiter@home.nl). (het minimumaantal deelnemers is acht personen).

do 8 jan

V&T

Miniatuur uit de Rijmbijbel

In de Schouwlezing Poëzie houdt de neerlandicus
Willem Visser een inleiding over de poëzie van Ed Hoornik.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw
Toegang: vrij.

Iconen schilderen
Iconen worden wel ‘Vensters op de
eeuwigheid’ genoemd; zij kunnen de
van
aardse werkelijkheid overstijgen. In
13 januari een stille meditatieve sfeer willen we
tot
de Moeder Gods van Kazan schilde14 april
ren. Deze cursus is vooral bedoeld
voor mensen die nog niet eerder een
icoon geschilderd hebben.

Sch

Karm

Moeder Gods van Kazan
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Data:
van
13 januari
Leiding:
tot
Tijd :
14 april
Plaats:
Kosten:

14 dinsdagavonden van
Karm
13 januari tot en met 14 april
Edgar Koning, Henny Leemreize en André Bourgonje
19.30 - 21.45 uur
in het Karmelklooster te Almelo
€ 100,-

8 avonden over de Psalmen
Doel is: verkenning van de spiritualiteit
van psalmen en van het hele boek Psalmen met oog voor de eigen geloofsbeleving. We kiezen verschillende invalshoeken: eigen kenmerken van psalmteksten, moderne Nederlandse poëzie,
toonzettingen van de Psalmen en beeldende kunst als vertaling.
Welke Psalmen zingen en lezen kerken
en kloosters?
Wat verbindt de Psalmen met elkaar?
Wat betekenen Psalmen voor ons vandaag?
dinsdag 13 januari
vier
avonden dinsdag 10 februari
dinsdag 10 maart
in 2009
dinsdag 31 maart

V&T

Deel van een miniatuur uit de
Nederlandse Historie bijbel.

Inleider: ds. Koos Sluiter
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Entree: bijdrage voor koffie of thee

Open donderdagen.
do 15 jan Inspirerende activiteiten in de Doopsgezinde Kerk
"Even uw aandacht" met verhalenverteller Loek Boer
Aanvang: 19:30 uur.
Toegang: vrij.

DG

Karm
Het verhalen waard:
spirituele autobiografie
Al schrijvend en vertellend kunnen wij op
het spoor komen van wie we zijn en wat
ons beweegt.
vanaf
wo 21 jan Leiding: Frida Koopman en Remke van
Marle
Data: woensdagavonden 21 jan.;
18 febr.; 4 en 25 maart;
15 april
Tijd:
19.30 - 22.00 uur
Plaats: in het pastoraal centrum
Kosten: € 20,-
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Geloofscursus „Opnieuw Beginnen‟
PAN
Als ons leven zijn gewone gangetje gaat, staan wij dikwijls
niet echt stil bij het geloof dat wij ooit hebben meegekregen en dat
ondertussen, nu wij volwassen zijn, door zovele dingen is beïnvloed.
Als wij per toeval of door een concrete
aanleiding toch nadenken over ‘ons’ geloof, merken we soms dat die overgeërfde
beelden, verhalen en gedachten hun vanzelfsprekendheid hebben verloren. Dan
kan het verlangen ontstaan om opnieuw
te beginnen en op zoek te gaan naar een
ontwikkeling/verdieping in ons geloof.
Hierover gaan wij samen in gesprek in zes
bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur.
Aan de hand van (bijbel)teksten, inleidingen, afbeeldingen en vooral onze persoonlijke ervaringen, gaan we met elkaar
in gesprek om ons geloof te verkennen en
te verdiepen. Elke bijeenkomst bouwt
voort op de stappen die we in een voorgaande avond hebben gezet en daarom is
het belangrijk dat alle bijeenkomsten, voor zover mogelijk, bijgewoond kunnen worden. Dit draagt ook bij aan een positief groepsproces en een noodzakelijke sfeer van vertrouwen.
vanaf
do 22 jan

Data : donderdagen 22 en 29 jan, 5 en 19 febr, 5, 19 en 26 mrt
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Plaats: St Jozefpastorie
Kosten: Behoudens de aanschaf van een fraai uitgevoerd werkboekje zullen er geen onkosten aan de cursus verbonden zijn.
De koffie en thee staan voor u klaar.
Opgave bij pastoraal werker Mw. C. Koops-Roetgerink, tel
06.20739564 of ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl
Recht en rechtspraak in het geding
Meer dan vroeger is justitie de laatste jaren
nog al eens in opspraak.
Enerzijds verdachten die vrijuit gaan vanwege vormfouten, anderzijds mensen die na
jaren ten onrechte veroordeeld blijken te
zijn, zulke dingen maken de burger wantrouwig. Ook lichte straffen voor geweldsmisdrijven willen nog al eens ergernis wekken en de roep om harder optreden en
zwaarder straffen doen rijzen. Gaat het om
incidenten of is het inderdaad zaak de gang
van zaken in onze rechtspraak eens kritisch
onder de loupe te nemen?

OLA
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Na een inleidende avond over het bijbelse begrip gerechtigheid, zal er
op de tweede en derde avond volop gelegenheid zijn hierover met
twee Almelose praktijkdeskundigen van gedachten te wisselen.
Recht en gerechtigheid vanuit bijbels perspectief
Tsèdek ofwel "gerechtigheid" staat voor één van de centrale opdrachten in de Tora. Gerechtigheid moet je najagen (Deut. 16:20). God zelf
wordt ermee vereenzelvigd.
Tsèdèk wordt vaak in één adem genoemd met misjpat: "recht",
"billijkheid"; maar ook met "rechtsregel" en "rechtspraak" . Tsèdèk is
de grondslag, het ideaal; misjpat is de uitwerking daarvan in de ordening van de relaties tussen mensen en dingen.
Deze eerste avond zal het mensbeeld van de Tora aan de orde gesteld en geactualiseerd worden. Centrale begrippen als verantwoordelijkheid, relatieherstel, het inrichten van een rechtvaardige samenleving, vergeving, verzoening zullen, met name vanuit bijbels perspectief, besproken worden.
do 22 jan

Spreker: drs. Ralph Scheurwater, docent godsdienst en maatschappijleer.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw, vrij parkeerterrein
Entree:
€ 3,50

Twee avonden over de praktijk van onze rechtspraak
OLA
Een aanzienlijk deel van de strafbare feiten die in Nederland
gepleegd worden, worden gepleegd door
strafrechtelijk minderjarigen beneden de
18 jaar. De hen betreffende strafzittingen
vinden niet in het openbaar maar achter
gesloten deuren plaats.
Een rechter en een officier van justitie,
resp. de heren Vogel en Dronkers, geven
u een interessante inkijk in dit deel van de
rechtspraktijk. Daarover en over alles wat
u nog meer wilt weten over het reilen en
zeilen van onze rechtspraak zullen deze
twee professionals ons deze avonden
uitgebreid onderhouden. Uiteraard krijgt u ruim de gelegenheid om
vragen te stellen. Organisatie en sprekers rekenen dan ook op een
levendige discussie.
do 26 febr Sprekers: Mr C. Dronkers, officier van justitie
&
Mr L. Vogel, rechter te Almelo
do 26 mrt Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw, vrij parkeerterrein
Entree:
€ 3,50
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Speling Leesgroep
do 29 jan
&
do 23 apr

Karm

De 60e jaargang van het tijdschrift Speling bezint zich op de vraag: waar wordt
geluk gevonden in het leven en samenleven van mensen. Na het verschijnen
van een nummer gaan we in gesprek
over wat ons boeide.
Begeleiding: Edgar Koning
Data: 29 januari en 23 april
Tijd: 19.45 uur
Plaats: Karmelklooster
Kosten: € 6, =

vier
avonden

Geloofsverdieping
Sch
Het landschap van de theologie is in de vorige eeuw drastisch gewijzigd. Dat geldt voor zowel de katholieke als de protestantse traditie.
Veranderingen in de protestantse theologie zijn verbonden met 3 B’s:
Barth, Bultmann en Bonhoeffer. In ons land is het pad voor de modernisering geëffend door een andere B, de theoloog Henk Berkhof.
Aan elk van de vier B(etere) theologen wordt een avond gewijd.
Aanvang alle avonden: 19.30 uur
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3.
Toegang: vrij

do 29 jan

do 5 mrt
do 12 mrt
do 2 apr

De eerste avond voor de Geloofsverdieping gaat over de theologie van
Henk Berkhof.
Lezing: ds. K. Sluiter
De tweede avond:
Theologie Rudolph Bultman
Lezing: dr. O. Mulder
De derde avond:
Theologie Karl Barth
Lezing: dr. O. Mulder
De vierde avond:
Theologie Dietrich Bonhoeffer
Lezing ds. K. Sluiter
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Onder de titel: Was het maar waar; een zoektocht,
presenteert de VVG twee lezingen in het voorjaar van 2009.

VVG

Op 31 januari 2009 komt mevrouw Juke Hudig naar Almelo. Juke
Hudig is kunstenares die onder invloed van
Odilon Redon haar pasteltechniek ontwikkelza 31 jan de . Ook bewondert zij de thematiek: De
aandacht voor het onzichtbare achter de
tastbare werkelijkheid en de openheid voor
vele religieuze richtingen.
Vanaf 1998 werkt Juke Hudig drie jaar lang
aan de "Divina Commedia" van Dante. In
2001 verschijnt haar boek: Dante's Divinia
Commedia in 111 pastels. Dante's verhaal is
een zoektocht die duister begint, maar zoals
de sterren steeds verwijzen, eindigt in het
licht. Regelmatig exposeert ze in diverse
kerken in Nederland haar Dante-cyclus. Ook
houdt ze er met dia's van de kunstwerken
lezingen/voordrachten over.
Pastel van Juke Hudig
Plaats:
achterzaal van de Bleekkerk
Aanvang: 16.30 uur
Toegang: gratis
PAN
Wandel- en meditatietocht in de vastentijd door de gezamenlijke padatum
rochies Almelo Noord. Datum nader te bepalen. Opgave bij pastoraal
wordt nog werker Mw. C. Koops-Roetgerink, tel 06.20739564 of
bepaald ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl
De VU/ Windesheimlezing in de Schouw
wordt verzorgd door
do 5 febr prof. dr. Bob Goudswaard:
>
Op zoek naar een andere economie en
samenleving.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw,
Toegang: € 3.50.
Avond over de Psalmen
(zie ook bladzijde 4)
di 10 febr Inleider: ds. Koos Sluiter
Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan, Almelo
Aanvang:20.00 uur
Kosten: bijdrage voor koffie of thee

Sch

Psalm 122, de schilder Piet
Mondriaan en een gedicht
worden besproken en met
elkaar in verband gebracht.

V&T

9

vanaf
maandag
9 februari

vanaf
dinsdag
10
februari

Geloof en ongeloof
Wat betekent geloven voor mij? Voel
ik mij gelovig of ongelovig? Wat betekent God in mijn leven? Samen
willen we aan de hand van verhalen
en ervaringen tot een uitwisseling
komen.
Begeleiding:
Els Bos en
Nicola van de Rakt
Data: maandagmiddagen 9 en 23
februari; 9 en 23 maart
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Plaats: in het pastoraal centrum
Kosten: € 12,-

Karm

Thomas

Rond de Schrift
Karm
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Wat raakt
ons daarin? Hoe werkt het Woord in ons leven? Om dat te ervaren
komen we bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag.
We lezen in een eerste ronde wat er in de tekst staat. Daarna vragen
we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.
Begeleiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt
Data:
dinsdagmorgen 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 april
Tijd:
09.30 – 11.30 uur
Plaats: in het pastoraal centrum
Kosten: € 15,-

GNI lezing Genootschap Nederland
do 12 febr Israel:
Joodse gebruiken rond sterven en
rouwen
Lezing: dr. Sasja Martel
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Schouw
Toegang: vrij.

do 19 febr Open donderdagen
Inspirerende activiteiten in de Doopsgezinde Kerk
"Symbolen en rituelen bij afscheid"
met Ton Overtoom
Aanvang: 19:30 uur.
Toegang: vrij

Sch

DG

10
Sch

do 19 febr Schouwlezing Muziek
Henk Kamphuis, cantor-organist van de Grote
Kerk geeft een inleiding over de Passiemuziek
door de eeuwen heen.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Schouw
Toegang: vrij
De eerste avond over
de praktijk van onze rechtspraak (zie ook bladzijde 6)
Sprekers: Mr C. Dronkers, officier van justitie
do 26 febr
Mr L. Vogel, rechter te Almelo
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw, vrij parkeerterrein
Entree:
€ 3,50

vanaf
wo 4 mrt

do 5 mrt

vr 6 mrt

di 10 mrt

OLA

Meditatief samenzijn rond het lijden
Karm
De Veertigdagentijd nodigt ons uit om stil te staan bij het lijden van de
mensheid en bij de lijdensweg van Jezus van Nazareth.
Data:
woensdagavonden 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april
Begeleiding: leden van de Karmelfamilie Almelo
Tijd:
19.00 -19.45 uur
Plaats:
in de dagkapel van de Elisakerk
Geen kosten
Geloofsverdieping
Theologie Rudolph Bultmann
Lezing door dr. O.Mulder
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw
Toegang: vrij

>

Sch

Wereldgebedsdag
Thema “Vele leden, één lichaam”.
Organisatie: Raad van Kerken Almelo.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats:
Armeense Apostolische Kerk >
aan de Vriezenveenseweg in Almelo
Iedereen is welkom. De dienst wordt met elkaar
“gemaakt”.
Avond over de Psalmen
(zie ook bladzijde 4)
Inleider: ds. Koos Sluiter
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Entree: bijdrage voor koffie of thee

Psalm 42, de schilder
Jan Wiegers en een
gedicht worden besproken en met elkaar
in verband gebracht.
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3e, 4e, 5e
bijeenkomst

do 12 mrt

wo 18 mrt

Rond de schrift
(zie ook bladzijde 9)
Karm
Begeleiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt
Data:
dinsdagmorgen 10 en 24 februari., 10 en 24 maart, 7 april
Tijd:
09.30 – 11.30 uur
Plaats: in het pastoraal centrum
Sch
Kosten: € 15,Geloofsverdieping
Theologie Karl Barth
Lezing door dr. O.Mulder
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Schouw
Toegang: vrij

>

GNI lezing
Israël en het moslimfundamentalisme
voor en na 1967
Lezing:
drs. Eylon Shlomi:
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
de Synagoge Kerkplein 1
Toegang: vrij.
Onder de titel: Was het maar waar; een zoektocht,
presenteert de VVG twee lezingen in het voorjaar van 2009

za 21 mrt

Sch

VVG

Dominee Klaas Hendrikse ( GrootAmmers, 1947 ) neemt ons op zaterdag 21
maart 2009 op de zoektocht naar wat waar
is.
Opgegroeid in een niet-gelovig gezin in de
Alblasserwaard studeerde hij aan Nijenrode
en werkte hij ruim 10 jaar in het bedrijfsleven. Nog steeds kinderlijk verwonderd over
het feit dat sommigen ontkennen dat God
bestaat en het afdoen als allemaal onzin,
terwijl anderen kracht putten uit het wél
bestaan van God, ging hij in 1977 theologie studeren. In 1984 werd hij predikant in
Zierikzee, later ook in Middelburg.
Zijn onthulling dat hij niet gelooft dat God
bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als "de atheïstische dominee". In november 2007 verscheen zijn boek "Geloven in een God die niet bestaat", waarvan inmiddels (juni '08 ) 8 drukken zijn verschenen.
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za 21 mrt Voor de een is hij een valse profeet die de christelijke traditie verkwanselt en in de kerk niet thuishoort, voor de ander is hij iemand die
hardop zegt wat velen denken en wijst hij een weg naar de kerk van
de toekomst.
Plaats:
achterzaal van de Bleekkerk
Aanvang: 16.30
Toegang: gratis
Gebedshuizenpad in Almelo op zondag 22 maart
Op initiatief van de gemeente Almelo, enkele Almelose organisaties,
de Bibliotheek Almelo en Artikel 1 Overijssel is er begonnen met de
zo 22 mrt voorbereidingen voor een Gebedshuizenpad in Almelo.
Dit zal worden gehouden op zondag 22 maart 2009.
Alle religieuze- en levensbeschouwelijke organisaties zijn in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Gebedshuizenpad. Een
vijftiental levensbeschouwelijke organisaties
uit Almelo zal de eigen ontmoeting- en/of gebedsruimte openstellen op 22 maart 2009 van
13.30 uur tot 16.30 uur en uitleg geven en een
interessant programma tonen. Op elk half en
heel uur zal er een rondleiding zijn binnen deze organisaties.
Daarna zal er een afsluiting plaatsvinden binnen de Centrale Bibliotheek in Almelo. Hier zal
ook een aantal organisaties zichzelf presenteren middels een infostand. De afsluiting begint om 17.00 uur met het
programma. Vanaf 16.30 uur kunnen de mensen een kopje koffie drinken en kunnen zij tevens een kijkje nemen bij de infostands en de diverse symbolen bekijken van de deelnemende organisaties. Daarnaast zal er ook zang en dans zijn en teruggekeken kunnen worden
op deze middag.
Voor meer informatie en of vragen kunt u terecht bij
Rob Mortze, Projectmedewerker Artikel 1 Overijssel
Benninkburg 97-99 7511 MC Enschede 053 4302299
info@artikel1overijssel.nl

di 24 mrt

Calvijn nog interessant in onze tijd?
Overtuig uzelf door deze boeiende avond bij te wonen!
Medio 2009 is het 500 jaar geleden dat de reformator Calvijn geboren
werd. Hij heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van kerk en theologie, maar ook aan cultuur, wetenschap en
politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van zijn denken erkend. Ook voor de Nederlandse kerk en cultuur is de betekenis van
Calvijn bijzonder groot.

13
di 24 mrt

Calvijnkenner bij uitstek, dr. W. de Greef, laat
ons in woord en muziek kennis maken met de
unieke kanten in het werk van Calvijn.
Inleiding: dr. W. de Greef
Aanvang:20.00 uur
Plaats: Het Nieuwland Hoornbladstraat 31b

do 26 mrt

do 26 mrt

di 31 mrt

Open donderdagen.
Inspirerende activiteiten in de Doopsgezinde Kerk
"Pasen in fragmenten", voorstelling van Kees Posthumus
Aanvang: 19:30 uur
Entree: (€ 3,-)
De tweede avond over de praktijk van onze rechtspraak
(zie ook bladzijde 6)
Sprekers: Mr C. Dronkers, officier van justitie
Mr L. Vogel, rechter te Almelo
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Schouw, vrij parkeerterrein
Entree
€ 3,50
Avond over de Psalmen
(zie ook bladzijde 4)
Inleider: ds. Koos Sluiter
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Entree: bijdrage voor koffie of thee

VVG

OLA

Psalm 139, de schilder
Co Westerik en een gedicht worden besproken
en met elkaar in verband
gebracht.

V&T
Sch

do 2 apr

Geloofsverdieping
Theologie Dietrich Bonhoeffer
Lezing: ds.. K. Sluiter.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Schouw
Toegang: vrij

>

PAN
za 4 apr

Mattheus Passion J.S. Bach
>
door Toonkunst Almelo
Op de vooravond van Palmzondag
Plaats: St Georgiuskerk
Aanvang: 19.30 uur

14
do 23 apr

do 23 apr

di 5 mei

vr 15 mei

Open donderdagen
Inspirerende activiteiten in de Doopsgezinde Kerk
"Je geld of je leven! Keuzes maken in een tijd van overvloed"
Werkgroep "Zuinigheid met stijl"
Aanvang: 19:30 uur.
Toegang: vrij

VVG

Afsluitende avond over de Psalmen
(zie ook bladzijde 4)
Inleider: ds. Koos Sluiter
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Schouw

V&T

Om de vrijheid te gedenken
Bezinning op de weg van Titus Brandsma
aan de hand van een verfilming van zijn leven. Wie was deze verzetsheld en wat bewoog hem?
Begeleiding: Sanny Bruijns en Ben Wolbers
Tijd:
20.00 uur
Plaats: in het pastoraal centrum
Kosten: € 3,De GNI filmavond wordt verzorgd
door dr. O. Mulder en dhr. J.Blom
met de film Promises ( Mogelijk is dit de laatste
lezing van het Genootschap Nederland-Israël )

Tijd:
20.00 - 22.00 uur
Plaats: de Schouw, vrij parkeren
Toegang: vrij
Karmelregel
wo 3 juni

De Karmelregel kan beschouwd worden als
één grote omspeling van de betrokkenheid
van de mens op het goddelijk geheim. De
architectuur van de Elisakerk is ook een uitdrukking van deze betrokkenheid. We bezinnen ons op het verband tussen beide.
Begeleiding: Herman Scholte Albers en Ben
Wolbers
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats: Karmelklooster te Almelo
Kosten: € 3,-

Karm
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Concertagenda

1

Zondag Concerten in de Grote Kerk
Aanvang alle concerten 15.30 uur.
Entree: vrije gift

zo 1 febr

Wandelconcert Doopsgezinde Kerk/
Grote Kerk Leo van Doeselaar, orgel

>

zo 15 mrt

Leiderdorps Kamerkoor
Vespers van Rachmaninov o.l.v. Beni Csillag >

zo 19 apr

Vocaal en Instrumentaal Ensemble
"Quintessens" olv Jeroen Spitteler
Paasmuziek van Michael Praetorius.

zo 10 mei

>

Vrouwenkoor "Anima Solla" Letland

"Orgel op zaterdag" in de Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 14.00 uur precies
Toegang is vrij

za 7 febr

Matthijs Kraan

za 21 febr

Bert Geleijnse;

za 7 mrt

NN (nog niet bekend)

za 21 mrt

Folkert Binnema

>

er is een collecte aan
de uitgang ter bestrijding van de kosten.

Concertagenda
za 4 apr

NN

za 18 apr

Diederick Koornstra

za 2 mei

Kasia Czapinska

za 16 mei

Jan Braakman

za 6 juni

Anne Eenkhoorn

za 20 juni

Dick Sanderman

2

>

>

Muziek en Sfeer op zondag in de St Georgiuskerk
Alle uitvoeringen
van 15.30 uur tot ca 16.15 uur

zo 11 jan Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova,
mezzosopraan
>
zo 8 febr Hayo Boerema, organist van de Laurens
kerk te Rotterdam en Henk en Valeria
zo 8 mrt

Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova,
mezzosopraan

zo 5 apr

Sietze de Vries, organist te Zuidhorn
en Henk en Valeria

zo 17 mei Dennis Vallenduuk, organist te Zieuwent
en Valeria en Henk Linker
>
De gastorganisten zullen komen improviseren en er zal dan tevens een werk
voor 2 orgels worden uitgevoerd. Voor meer informatie, zie de website
www.orgel-mezzo.nl onder de kop Concertagenda

