
 

Apostolisch Genootschap 

 Schouwlezingen & 
Oecumenisch Leerhuis Almelo 

Vereniging Vrijzinnig  
Godsdienstigen 

Karmelklooster  
Elisaparochie  

Protestantse Gemeente  
Vorming en Toerusting 

St. Jorisparochie  

Activiteiten voorjaar 2011 
v
o

rm
in

g
   s

p
iritu

a
lite

it   o
e

c
u

m
e

n
e

     R
a
a
d

 v
a

n
 K

e
rk

e
n
 A

lm
e

lo
 

Leger der Heils 

Doopsgezinde Gemeente  



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.  

Deze brochure van de Raad van Kerken Almelo kan in kleur  worden bekeken op:  
www.pga-almelo.nl/  en op de website van RvKA - www.kerkpleinalmelo.nl   

De eerste brochure verscheen in augustus 2008. 
Dit is de zesde brochure. 
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ApG Apostolisch Genootschap     Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo  
  
DG Doopsgezinde Gemeente     Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo 
                                                        www.dgalmelo.doopsgezind.nl 
          Tel:0546-818616 
  
Elisa Elisaparochie                        Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 
          Tel: 0546-545040     www.elisapaz.nl   
  
Karm  Karmelkring                          Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo  
                                                       Tel: 0546-536410      
                                                              www.karmelcentra.nl/almelo 
  

OLA Oecumenisch Leerhuis        De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
 Almelo                                  Tel: 0546-454207       
  
PGA  Protestantse Gemeente       De Commissie Vorming en Toerusting  
 Almelo                                  verzorgt de activiteiten van de PGA.  
  
St.J    St. Jorisparochie                  St Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo  
                                                       St Jozefkerk - St Josephstraat 109 - Almelo   
                                                       St Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo   
  
Sch    Schouwlezingen                   De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
                                                       Tel: 0546-454207       
  
VVG    Vereniging Vrijzinnig           De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   
            Godsdienstigen  
  

LdH     Leger des Heils                   Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  

                                            telefoon, 0546-810315  
  
           Kerk en Radio                      A.Hogendoorn, tel: 0546-864449 

Tel:818616
http://www.karmelcentra.nl/almelo/zenderen
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Kerk en radio 
Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz 
Televisie: aavisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 
Internet: omroepalmelo.nl/live 
Tijden van uitzending 
Vrijdag:  10-12 uur: kerk en maatschappij 
Zondag:  9-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst 
  11-12 uur: kerk en samenleving 
  12-13 uur: korte samenvatting van vrijdag 
Adres: Radio Almelo – Haven Noordzijde 17 –  7607 RE Almelo  
  t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814  Fax: 0546-823306 
Aanvragen van muziek: 
  Zondagmorgen: 9.00-9.45 uur  Tel: 821814 
  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 
  
De dichter Herman de Coninck  - Leerhuis Poëzie                                            Sch 
Herman de Coninck (1944 - 1997) was een zeer geliefd 
dichter die in heldere taal over de zaken des levens 
schreef. Daarnaast verstond hij de kunst in lessen, lezin-
gen en essays poëzie te verduidelijken voor ieder die er 
belangstelling voor had. Hij was bovendien zeer gewaar-
deerd als medewerker aan het blad Humo en later als 
hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift. Sinds 
1999 is een website over hem te raadplegen: 
www.hermandeconinck.be 
Inleider: Willem M. Visser  
Datum: donderdag 6 januari  
Plaats: de Schouw, Kerkplein 3 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: vrij 
 

 
De theologie van Hans Küng  -  Leerhuis geloofsverdieping                              Sch 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is Hans Küng alom bekend door de vele kriti-
sche theologische studies over de katholieke leer, over het priesterambt, het celi-
baat, anticonceptie en abortus. Zijn boek over de pauselij-
ke onfeilbaarheid gaf een aanvaring met het Vaticaan. De 
Congregatie voor de Geloofsleer o.l.v. Ratzinger, de huidi-
ge Paus Benedictus XVI, reageerde kritisch op zijn werk. 
In 1980 ontnam de Duitse bisschoppenconferentie hem de 
leerbevoegdheid. Hij zette zijn werk voort in een instituut 
voor oecumenisch onderzoek in Tübingen. 
Inleider: ds. Koos Sluiter  
Datum: donderdag 13 januari  
Plaats: de Schouw, Kerkplein 3 
Aanvang:  19.30 uur 
Toegang: vrij 



Spiritualiteit in het dagelijkse leven                                                                Karm 
In de Schriften gaat men er als vanzelfsprekend van uit dat de mens leeft in relatie 
met de medemens én met God. Heeft de Schrift nog betekenis voor de manier 
waarop wij mensen, in het leven van alle dag, tegen onszelf aankijken? 
Begeleiding: Ben Wolbers, o.carm  
Datum: donderdag 13 januari    van 19.30 - 21.45 uur   
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25      Kosten:  € 5,- 
 
Cursus Chagall                                                                                                   VVG 
Mw. Ds. E. Laman Trip- Klein Starink uit Warnsveld zal een cursus van drie zater-
dagochtenden verzorgen over de kunstenaar Marc Chagall. Ze behandelt leven en 
werk van hem, verlevendigd en onderstreept met 
prachtige beelden. Mw. Laman Trip heeft al vaak cur-
sussen over bekende auteurs en kunstenaars gege-
ven: Dante, Goethe, Mozart en deze keer dus Chagall. 
Mevrouw Elske Laman Trip is emeritus Remonstrants 
predikant, had jaren een gemeente in Friedrichsstadt 
(Duitsland) en gaat nu vaak voor – ook in de Bleekkerk
- als gastpredikant. 
Opgave bij: Margo Fransen,  tel.860 522 
  Ron van Hutten, tel.870 473 
  Pauline Vrolijk,   tel. 871 638 
Data:  zaterdagmorgen 15, 22 en 29 januari  
Tijd:  van 10.00 tot 12.30 uur 
Plaats:  zaal achter de Bleekkerk 
Kosten:     € 6,- per morgen, inclusief koffie/thee 
 
Week van gebed voor de eenheid van de Christenen   16-23 januari                     
Thema: “Trouw en toegewijd” 
De werkgroep oecumenische vieringen “Binnenstad Almelo”, waarin participeren 
De Bleekkerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Grote kerk, de St. Georgiuskerk en 
het Leger des Heils, heeft het rooster van de oecumenische vieringen voor 2011 
vastgesteld. 
Oecumenische viering in de  St. Georgiusbasiliek 
Voorgangers:  Vicaris A. Woolderink,  
   Ds. O. Mulder 
   Ds. J.W. de Vos. 
Medewerking:  Het Georgiuskoor o.l.v. Henk Linker 
Datum:  Zondag 16 januari om 10.00 uur 
 
Oecumenische avondviering  
in de  Doopsgezinde Kerk  
Medewerking: Mw. M. van der Graaf, 
   Mw. H. Niessen en  
   de heer H. de Vries. 
   Mw. M. Fransen, pastoraal werker  
   Het brass-ensemble van het Leger des Heils. 
Datum:  woensdag 19 januari om 19.30 uur 
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Vesperviering in de Bleekkerk ter afsluiting van de Oecumenische week. 
Voorgangers:  Ds. O. Mulder 
   Ds. J.W. de Vos 
   Mw. Ds. C. Borgers 
   Mw. C. Koops, pastoraal werker   
   Mw. M. van der Graaf 
Medewerking:  De Bleekcantorij o.l.v. Mw. M. Klaasen 
Datum:  zondag 23 januari om 17.00 uur 
Voor meer informatie: Henny A. Westerik, voorzitter, tel. 0546  -  815168 
 
Oecumenische viering in de kerkzaal de Schelf 
Deze viering is voorbereid door "De Schelfgemeente" en de St. Jozefkerk van de 
St. Jorisparochie. Medewerking van het dames- en herenkoor van de St. Jozefkerk. 
Datum:  zondag 23 januari om 10.00 uur  
 
Kleuter- & Kinderkerk                                                                                           StJ 
Iedere derde zondag van de maand (in mei op de vierde zondag en niet in de zo-
mervakantie) wordt er een oecumenische kinderbijeenkomst gehouden met ouders 
en grootouders. Op een speelse wijze wordt aandacht besteed aan een Bijbelver-
haal en gebed. De viering duurt ongeveer een uur.  
Plaats:  ‟t Saam, aan de St. Josephstraat, naast de St. Jozefkerk  
Tijd:   11.30 uur. De deur staat vanaf 11.15 uur voor iedereen open.  
Datums en thema‟s : 
16 januari  12 jarige Jezus 
20 februari     de arme vrouw 
20 maart    Jezus loopt op het water 
17 april       Palmpasen 
24 mei      Hemelvaart 
19 juni       Talenten 
 
Kerkvaders en kerkmoeders. Bakens langs de weg.                                      PGA 
Na „Geloven in kunst‟,  „8 Psalmen” en „Profeten en evangelisten in beeld‟ is er dit 
jaar een cursus over “Kerkvaders en kerkmoeders. Bakens langs de weg”.  
Kerkvaders en kerkmoeders hebben het geloof van 
de vroege kerk vorm gegeven. In de kerkelijke kunst 
van het Westen vormen Ambrosius, Augustinus, Hië-
ronymus en Gregorius een vast viertal. Zij bepalen 
het gezicht van de vroege Latijnse kerk. In getuigenis, 
zelfonderzoek, studie en lofprijzing tonen ze belangrij-
ke trekken van de theologie. De kerkmoeders Maria, 
Maria Magdalena, Catharina en Barbara voegen daar 
liefde, toewijding, vasthoudendheid en opofferingsge-
zindheid aan toe.  
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk.  
Inleider:  Ds. K. Sluiter  
Aanvang :  20.00 uur.  
Toegang:  € 3.50 per avond 
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Barbara † ca 306                                                                                                 PGA 
Maagd & martelares, uit Bithynië, Klein-Azië;. Dat zij 
heeft bestaan, staat niet voor iedereen historisch 
vast. Wat we van haar leven en sterven weten, be-
rust op legenden. Barbara was de dochter van een 
rijke heiden uit Nicomedië. Om haar tegen onge-
wenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in 
een toren. Desondanks werd zij bekeerd tot het 
christendom. Haar vader ontdekte dit toen Barbara 
vroeg om een derde venster in haar toren aan te 
brengen ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Hij liet 
haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. 
Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. 
Meteen daarna werd hij gestraft: een bliksemschicht 
doodde hem. Zij wordt aangeroepen tegen een plot-
selinge dood en ze is de beschermheilige van beoe-
fenaars van gevaarlijke beroepen.  
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 18 januari   
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk   Entree:€ 3.50 
 
Leesgroep Speling – tijdschrift voor spiritualiteit                                               Karm 
In 2010 is het tijdschrift Speling op zoek gegaan naar spiritualiteit in het alledaagse. 
In de vier themanummers is nagedacht over leren, zorgen, werken en welzijn. In 
2011 gaat Speling op zoek naar de speelruimte van hedendaagse spiritualiteit. In 
deze leesgroep bespreken we in januari het themanummer over „bij leven en  
welzijn‟ en in april bespreken we het eerste nummer van jaargang 2011.  
Begeleiding:  Edgar Koning, o.carm 
Datum:   donderdag 20 januari, 28 april van 19.45 - 21.30  uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten:   € 10, - 
 
Dhr. Hans Schravesande Werkgroep Kerk en Milieu (Raad van Kerken)  
Welke barrières en kansen zijn er vanuit het chris-
tendom om een bijdrage te leveren aan het maat-
schappelijke debat en de inzet voor verandering in 
het omgaan met de milieu- en klimaatcrisis? Hoe ga 
je ethisch om met  (on-)zekerheid vanuit wat de we-
tenschap inbrengt? Wat houdt dat in voor het in-
schatten van risico's,  preventie, en de daarmee ver-
bonden kosten? Hoe ver strekt dit zich uit tot komen-
de generaties en andere delen van de mensheid?  
Datum:  donderdag 27 januari  
Tijd:   om 19.30 uur 
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3.  
   Vrij parkeerterrein.     
Entree :  € 3,50 
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Maria, heilige maagd  - Kerkvaders en kerkmoeders       PGA 
Over Maria, de moeder van Jezus, kent het Nieuwe Testament een aantal overle-
veringen. Zij werd door de heilige Geest zwanger 
terwijl ze als maagd verloofd was met Jozef. Mat-
thëus en Lucas berichten uiteenlopend  over de ge-
boorte. Bij Johannes is ze vooral aanwezig bij de 
dood en begrafenis van Jezus. Over Maria zijn tal 
van apocriefe teksten en legenden in omloop die 
ook hun weg naar de kunst hebben gevonden. Veel 
teksten uit het Oude Testament zijn opgevat als 
beeld van Maria, vooral van haar maagdelijkheid, 
bijvoorbeeld het brandende braambos. In de volks-
devotie heeft ze een belangrijke plaats gekregen als 
„voorspreekster‟. Dat is weer terug te vinden in Ma-
riafeesten, zoals Maria Lichtmis (2 februari, 40 da-
gen na de geboorte van Jezus).  
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 1 februari  
Plaats:  Pnielkerk  
Aanvang: 20.00 uur 
Entree:  € 3.50 
 
Spiritualiteit van de straat                                                                                Karm 
Wat beweegt mensen in de gewone dingen van alledag; in het omgaan met hun 
eigen leven, gezin, buurt en werk. Wat draagt hen? Wat ontroert ons als je dat mag 
zien en horen? Wat doet het met jezelf? 
Begeleiding: Eef van Vilsteren, o.carm en Els Bos 
Data : dinsdag 1 en 15 februari   
Tijd:  van 19.45 – 21.45 uur 
Plaats : Pastoraal Centrum, Rembrandtlaan  
Kosten:  € 10,- 
 
Karmelregel                                                                                                        
In de Karmelregel, 800 jaar geleden ons geschon-
ken, tekent zich een spirituele weg af, een weg die 
naar God voert. In gesprek met de tekst en met el-
kaar proberen wij te ontdekken wat zij betekent voor 
ons opengaan voor het Geheim. Centraal staan de 
betekenis van de regelingen voor de geestelijke weg  
en de eigenschappen waarmee God ons wil bekle-
den om die weg te gaan met „een zuiver hart en een 
goed geweten‟.  
Begeleiding: Ben Wolbers, o.carm 
Data:  donderdag 3 en 17 februari  
Tijd:  van 19.45 - 21.45 uur   
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten:  € 10,- 
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Leerhuis interreligieuze dialoog Islam – Christendom                                    Sch 
De interreligieuze dialoog vormt de kern van de ontmoeting tussen moslims en 
christenen in het  jeugddiaconale project Latta van de Grote Kerk, waar de midde-
len voor bijeen zijn gebracht om een bibliotheek/ ontmoetingsruimte te bouwen op 
Ambon. De inhoud vraagt om een nadere verkenning van de veelkleurigheid van de 
Islam. Naast beeldmateriaal is er een gesprek over  de inhoudelijke aspecten van 
de vraag, die prof. Jongeneel zich stelde: Waarom ben ik geen moslim geworden? 
in “Kerk en Theologie 2008, p. 175-178” 
Inleiders: Adriande Uspessy en dr. Otto Mulder 
Datum: donderdag 3 februari 
Plaats:   de Schouw 
Toegang:  vrij 
 
Lezing Innerlijke evolutie            VVG 
Overal bezinnen mensen zich op hun innerlijke groei, 
omdat kentering tegen collectief egoïsme noodzakelijk 
is. Vrijwel alle grote religies propageren de weg naar 
binnen, de zoektocht naar zelfkennis is de ware weg 
naar God. Bewustmaking: Wie zijn we? Waar gaan we 
heen? Waar komt het leven vandaan? Wat is bewust-
zijn?  Raadsels die de religies proberen op te lossen 
met metaforen. Het antwoord ligt in de evolutie van de 
ziel, innerlijk vermogen  tegenstellingen te overstijgen.  
Johan Pameijer, oud-kunstredacteur van Tubantia en 
priester van de gnostisch georiënteerde vrij-katholieke 
Kerk, schreef al 16 boeken hierover. Hij maakt het 
publiek enthousiast voor de innerlijke weg. 
Datum: zaterdag 5 februari  
Tijd:  half vijf 
Plaats:   achterzaal Bleekkerk 
Entree:  € 4,-, inclusief koffie/thee en hapje en een drankje 
 
Titus Brandsma en De Evangelische Peerle                                                  Karm 
„De Evangelische Peerle‟ is een mystiek geschrift van een in 1540 gestorven ano-
nieme Utrechtse schrijfster. Daarna verschenen er 
meerdere herdrukken. Titus Brandsma heeft zich in-
tensief met dit geschrift bezig gehouden en er diverse 
artikelen over geschreven. Aan de hand van Titus zul-
len wij teksten uit De Evangelische Peerle verkennen. 
We vragen ons daarbij af wat zij kunnen betekenen 
voor onze eigen geestelijke weg. 
Begeleiding: Susan van Driel, o.carm 
Data:   zaterdagen 5 en 26 februari en 19 maart  
Tijd:  van 10.30 - 15.00 uur 
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo  
Kosten: € 37,50  
   (incl. koffie en soep; brood meenemen) 
 

8 



De theologie van Anton Houtepen -  Leerhuis geloofsverdieping                      Sch 
Anton Houtepen(1940) werkte aan het instituut voor Oecumenische Theologie en 
Oecumenica aan de Faculteit Godgeleerdheid van de 
Universiteit Utrecht en was directeur van het Centrum 
voor Interculturele Theologie, Inter-religieuze dialoog, 
Missiologie en Oecumenica (IIMO) te Utrecht.      In 
1973 was hij gepromoveerd bij Edward Schillebeeckx. 
Zijn inzet voor de oecumene is breed en de basis 
voor zijn theologisch denken werkte hij uit in tijdschrif-
ten als Kosmos en Oecumene, Tijdschrift voor Theo-
logie, Concilium en vele wetenschappelijke boeken. 
Inleider:  ds. Koos Sluiter 
Datum: donderdag 10 februari 
Plaats: de Schouw 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: vrij 
 
 
Wat heb ik nog met „God‟!?                                                                             Karm 
Hoe komt het dat ik steeds opnieuw verlang naar……..Ja, naar wat eigenlijk? De 
God van mijn jeugd? De God uit de Geschriften? Kan ik daar eigenlijk nog wat 
mee? Hoe hebben anderen in de geschiedenis daarmee geworsteld? We gaan op 
zoek in het boek Wijsheid, bij Theresa van Avila en Etty Hillesum om er samen over 
in gesprek te gaan.  
Begeleiding: Frida Koopman, o.carm en Anja van de Haar 
Data:  donderdag 10 en 24 februari en 3 maart  
Tijd:  van 19.45 - 21.45 uur   
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25    Kosten: € 15,- 
 
 
„Vensters op de eeuwigheid'       De wondere wereld van iconen.                   PGA 
De presentatie volgt in grote lijnen de opbouw van de 
iconostase (de iconenwand die voor in de orthodoxe 
kerk staat). Zo komen achtereenvolgens in beeld: pro-
feten en koningen uit het Oude Testament als heen-
wijzing naar de Messias.  
De levensloop van Christus komt in beeld aan de 
hand van de orthodoxe feestdagen en vervolgens zien 
we diverse afbeeldingen van Maria, Christus, engelen, 
heiligen. Hierbij klinkt muziek uit de orthodoxe kloos-
tertraditie en wordt mondelinge toelichting gegeven 
vanuit een bijbelse achtergrond. 
Inleider: ds. Evert van der Veen 
Datum: dinsdag 15 februari  
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk  
Entree: € 3.50 
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Groene projecten en milieubewustheid             OLA 
De provincie Utrecht faciliteert groene projecten en wil alle gebouwen voor 2040 
energieneutraal  krijgen. 
Welke maatregelen mag je van overheden verwachten om milieubewust en ener-
gieneutraal gedrag bij burgers en  bedrijven te faciliteren? Deskundigen voorspellen 
binnen 10 jaar dramatisch stijgende olie- en grondstoffenprijzen.  
De armen van deze wereld en kwetsbare ecosystemen betalen daarvoor de tol. 
Wereldwijd zal er steeds meer vraag ontstaan naar duurzame producten, diensten 
en verdienmodellen. Het Regie-orgaan Energietransitie rekent ons voor dat over-
schakeling naar duurzame energievoorziening op termijn loont. Zelfs zonder inter-
nationaal bindende afspraken.  
Inleider: De Heer W. de Jong, gedeputeerde van de Provincie Utrecht                        
Datum: donderdag 24 februari  om 19.30 uur:   
Locatie:  De Schouw   Entree:€ 3,50 
 
Catharina   -  Kerkvaders en kerkmoeders                                                          PGA 
Catharina behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Door de legen-
devorming is het verhaal van haar leven niet meer te achterhalen. Catharina kwam 
volgens de populairste legende uit een roemrijk patrici-
ërsgeslacht in Alexandrië. Ze kende alle werken van Pla-
to uit haar hoofd toen ze nog maar vijftien was. Ze was 
de Heer met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem 
haar maagdelijkheid. Vanwege haar weigering om met  
keizer Maxentius te trouwen, wilde hij haar laten verplet-
teren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren 
gemonteerd. Ze is één van de veertien noodhelpers. Ze 
werd aangeroepen als beschermster tegen de pest en 
ter bewaking van de kuisheid. Ook wordt ze soms gezien 
als beschermster tijdens de bevalling. Verder is ze de 
beschermheilige van geleerden en van alle beroepen die 
met draaien te maken hebben.  
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 1 maart   om 20.00 uur   
Plaats: 'Pnielkerk    Entree:€ 3.50   
 
Edda en Thora, de theologie van Heiko K. Miskotte                                        Sch 
Miskotte (1894 - 1976)  leerde thuis: „als  je de thora begrijpt, begrijp je de hele bij-
bel. Hij was geboeid door de moderne literatuur en door 
de joodse traditie. In de gemeenten Kortgene, Meppel en 
Haarlem  schreef hij zijn dissertatie: Het wezen der jood-
sche religie (1932) en in  Amsterdam Edda en Thora 
(1939). Nauw verwant aan Barth ging hij een eigen weg 
in “Als de goden zwijgen” over het geding tussen Israël‟s 
God en de nihilistische mens.  
Inleider: dr. Otto Mulder  
Datum:  donderdag 3 maart om 19.30 uur   
Plaats:  de Schouw   Entree: vrij 
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Wereldgebedsdag 2011                                                                                   RvKA 
Thema: “Hoeveel broden heb je? “ 
Voedsel voor de weduwe in Sarfat; spijziging van de vijfduizend. 
Medewerking: Gemengd koor Credo Cantabile. 
Toelichting:  Al meer dan 100 jaar gaat op de eerste 
vrijdag in maart het gebed de wereld rond: 128 lan-
den doen er aan mee. Ieder jaar bereidt een ander 
land de liturgie voor. Dit jaar Chili en in de viering 
staat dat land centraal. 
Datum:  vrijdag 4 maart   
Aanvang:  om 19.30 uur. 
Plaats:  Armeense Apostolische Kerk, Vriezen-
  veenseweg 174 in Almelo. 
Toegang: Vrij. Hartelijk welkom! 
Organisatie: Raad van Kerken Almelo. 
 
Marcus in woord en beeld                                                                                Karm 
Marcus is het oudste en het kortste evangelie.  
Op een fascinerende wijze spreekt dit evangelie over 
het geheim van God dat in Jezus te vermoeden is.  
Tegelijk spreekt dit boek over wat het betekent deze 
Jezus na te volgen. Aan de hand van beelden zullen 
we luisteren naar het verhaal van Marcus, zoals dat 
door voordrachtskunstenares Tine Ruisschaert wordt 
verteld.  
Begeleiding: Huub Welzen, o.carm 
Datum: zaterdag 5 maart  
Tijd:  van 10.00 – 12.30 uur 
Plaats: Pastoraal Centrum Elisaparochie, Almelo 
Kosten: € 5,- 
 
 
De moed om te zijn, de theologie van Paul Tillich 
Leerhuis geloofsverdieping                       Sch 
Paul Tillich (1888 – 1965) was luthers predikant en invloedrijke hoogleraar theolo-
gie en filosofie in Duitsland en de VS. In Wereldoorlog I leerde hij als veldprediker 
de verschrikkingen kennen. Hij uitte scherpe kritiek op 
het nationaalsocialisme in “Die sozialistische Ent-
scheidung”. Naast zijn joodse collega‟s kreeg ook hij 
een Berufsverbot en emigreerde in 1933 naar de VS, 
waar hij bekend werd door zijn boek “The courage to 
be” (1952), waarin hij het christelijk geloof verbond 
met moderne psychologie.  
Inleider: dr. Otto Mulder  
Datum:  donderdag 10 maart 
Aanvang:  19.30 uur 
Plaats:  de Schouw 
Toegang:  vrij 
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Utopie van de vrije markt   
Wij bespreken het boek van de filosoof Hans Achter-
huis, waarin hij laat zien waarom de vrije markt een 
utopie is, hoewel ze  wereldwijd in het economisch 
handelen aanwezig is. Hoe ze veel slachtoffers 
maakt, ook in Nederland.  
 
Begeleiding: Eef van Vilsteren, o.carm  
Datum: donderdag 10 maart  
Tijd:  van 19.45 – 21.45 uur 
Plaats: Pastoraal Centrum, Rembrandtlaan 23 
Kosten: € 5,- 
 
 
 
Meditatief samenzijn rond het lijden  
De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van be-
zinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke 
wortels. In deze weken  bezinnen we ons op de bete-
kenis van het lijden van Jezus en het lijden in de we-
reld om ons heen. Met muziek, beeldmeditatie en 
stiltemeditatie zullen leden van de Karmelfamilie Al-
melo op eigen wijze op het thema ingaan.  
Data:  woensdag 16, 23 en 30 maart 
  6 en 13 april  
Tijd:  van 19.00 - 19.45 uur 
Plaats: dagkapel Elisakerk,Rembrandtlaan 23  
Leiding: leden van de Karmelfamilie Almelo  
Toegang: vrij  
 
 
De gulden snede in de muziek                                                                          VVG 
De „gulden‟ of wel „bijzondere‟ snede raakt een natuurlijk gevoel voor proporties. 
Minder bekend is dat ook in muziek deze verhouding speelt. De ruimte is in archi-
tectuur en schilderkunst belangrijk, muziek speelt 
zich af in de tijd. ‟Tijdruimte‟, gekoppeld aan het ver-
strijken van de tijd, is auditief, wordt ervaren, niet 
gezien. Kees Schoonenbeek studeerde piano, mu-
ziektheorie en compositie in Arnhem en Brabant. Hij 
doceert en componeert muziek en heeft diverse prij-
zen gewonnen. Oeuvre: kamermuziek, werken voor 
koor, orkest en blaasensembles. 
Inleider:  Kees Schoonenbeek 
Datum: Zaterdag 19 maart om half vijf 
Plaats:   achterzaal Bleekkerk 
Entree:  € 4,- inclusief koffie/thee en hapje en  
  een drankje 
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Transition Towns                                                                                                 Sch 
Transition Towns zijn burgerinitiatieven met een ambitieus doel: je eigen stad of 
wijk voorbereiden op een permanente olie- en klimaat-
crisis. We gaan kijken naar een TT-initiatief en hoe dat 
zou kunnen uitpakken in Almelo, onze eigen woon- en 
werkomgeving. De bijeenkomst wordt begeleid door 
Tara Notenbomer en Paul Hendriksen, die begin 2009 
in Deventer aan de wieg stonden van het eerste Ne-
derlandse TT-initiatief. Inmiddels heeft dit navolging 
gekregen in al ruim 75 andere steden en dorpen in 
heel Nederland. Is Almelo de volgende?  
Inleiders: Paul Hendriksen en Tara Notenbomer  
  van Transition Towns Deventer 
Datum: donderdag 24 maart   om:19.30 uur:  
Locatie:  De Schouw   Entree:€ 3,50 
 
 
Maria Magdalena † ca. 66   -  Kerkvaders en kerkmoeders                               PGA                                                                 
Over deze Maria bestaat veel verwarring. In de Wes-
terse traditie zijn drie verhalen uit het Nieuwe Testa-
ment over vrouwen die dicht bij Jezus stonden samen-
gevoegd tot één gestalte, Maria, de boetvaardige zon-
dares. Deze Maria, die Jezus‟ voeten zou hebben ge-
zalfd en ze daarna met haar lange haren zou hebben 
gedroogd wordt afgebeeld aan de voet van het kruis. 
Behalve aan haar lange haren is ze ook herkenbaar 
aan de zalfpot die ze bij zich draagt. Omdat zij de eer-
ste getuige was van de opstanding, geldt ze ook als 
één van de leraren van de kerk!  
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 29 maart   om 20.00 uur 
Plaats: Pnielkerk    Entree:€ 3.50 
 
 
Wat is er toch aan de hand met  religie in ons land?                                       Sch 
Cultureel antropoloog André Droogers spreekt over “ Wat is er toch aan de hand 
met  religie in ons land?” n.a.v. zijn boek: Zingeving als 
spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Ge-
loof, twijfel en ongeloof zijn van oorspong religieuze 
spelvormen. Religie, of die nu wordt beoefend in een 
kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met 
antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst 
gespeeld. Het gaat om serieuze vragen over geluk en 
samenleven. Maar wat gebeurt er als het opeens geen 
spel meer is?  
Inleider: prof.dr. André Droogers  
Datum:  donderdag 31 maart   om 19.30 uur 
Plaats:  de Schouw    Toegang:€ 3.50 
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Leerhuis kerkmuziek                                                                                           Sch 
De betekenis van de 19e eeuw voor de ontwikkeling van kerklied en kerkmuziek. 
Veelal wordt de 19e eeuw beschouwd als een verlo-
ren periode voor de ontwikkeling van het kerklied en 
de kerkmuziek. Toch rijst de vraag of deze interpreta-
tie wel helemaal juist is. In ieder geval zijn in Neder-
land een groot aantal nieuwe liederen ontstaan die 
tot het ijzeren repertoire zijn gaan behoren zoals De 
Heer is mijn herder en Daar is uit ‟s werelds duistere 
wolken. Welke ontwikkelingen waren er in Duitsland 
en Engeland en wat is daarvan de betekenis voor 
ons geweest. We zullen daar het een en ander van 
bespreken en beluisteren en er van zingen.  
Inleider:  Henk Kamphuis 
Datum: donderdag 7 april om 19.30 uur 
Plaats: de Schouw   Toegang: vrij 
 
Wijsheid en dwaasheid in de wijsheidsliteratuur  Leerhuis Joodse traditie     Sch 
Aan het einde van de Middeleeuwen schilderde Jeroen Bosch het narrenschip en 
schreef Erasmus de Lof der zotheid. De wijsheid en 
de dwaasheid is een actueel thema, dat in de bijbel-
se traditie uitvoerig is beschreven. De dwaas staat in 
tegenstelling tot wijsheid, die altijd vrouwelijk is. In de 
wijsheidsboeken Spreuken, Job, Hooglied en Jezus 
Sirach komt dit contrast scherp tot uiting. In deze 
literaire verkenning komt het onderzoek in de wijs-
heid, dat hij verrichtte, aan de orde.  
Inleider: dr. Otto Mulder 
Datum: donderdag 19 mei om 19.30 uur 
Plaats:  de Schouw   Toegang: vrij 

Het Leger des Heils, korps Almelo, viert in 2011 haar 120-jarig jubileum. 
Programma 

zo 06 maart  voorjaarsconcert door de brassband en het zangkoor van korps Almelo. 
   Plaats: Gebouw van het Leger des Heils  
za 02 april  concert door de Family Brass Band m.m.v. de “gebroeders Blaak op de 
   Piano”.  Plaats: Grote Kerk 
za 28 mei  de Canadian Staff Band geeft om 17.00, na een mars door het centrum, 
   een kort openluchtconcert op de Koornmarkt.  
       's Avonds zal een concert worden gegeven.  
   De locatie wordt nog bekend gemaakt in de media. 
zo 29 mei  de Canadian Staff Band verleent medewerking aan de dienst om  
   10.00 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils in Almelo. 
       's Avonds zal een concert worden gegeven.  
   De locatie wordt nog  bekend gemaakt in de media. 
ma 30 mei  de Canadian Staff Band brengt een bezoek aan de Canadese Erebe- 
   graafplaats in Holten. Daarbij zullen ook aanwezig zijn de Canadese  
   Ambassadeur , Burgemeester, Kommandant van het Leger des Heils  
   en enkele andere hooggeplaatste personen.      
Verdere bijzonderheden volgen via de media. 
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    Overzicht activiteiten         blz  
januari 
do         o6 De dichter Herman de Coninck     03 
do 13 De theologie van Hans Küng    03 

do 13 Spiritualiteit in het dagelijkse leven    04                                                               
za 15 Cursus Chagall   04 
zo 16 Oecumenische viering in de St. Georgiusbasiliek   04 
di 18 Barbara -  Kerkvaders en kerkmoeders   06 
wo 19 Oecumenische avondviering in de  Doopsgezinde Kerk  04 
do 20 Leesgroep Speling        06 
za 22 Cursus Chagall   04 
zo 23 Vesperviering in de Bleekkerk    05 

zo 23  Oecumenische viering in de kerkzaal de Schelf  05 
do 27 Dhr. Hans Schravesande Werkgroep Kerk en Milieu   06    
za 29 Cursus Chagall   04 
februari 
di 01 Maria, heilige maagd  - Kerkvaders en kerkmoeders   07 
di 01 Spiritualiteit van de straat        07                                                                               
do 03  Leerhuis interreligieuze dialoog Islam – Christendom   08 
do 03  Karmelregel         07 
za 05  Lezing Innerlijke evolutie      08 
za 05  Titus Brandsma en De Evangelische Peerle    08                                                  
do 10  De theologie van Anton Houtepen     09 
do 10  Wat heb ik nog met „God‟!?          09                                                                          
di 15  'Vensters op de eeuwigheid'      09 
di 15  Spiritualiteit van de straat        07                                                                                
do 17  Karmelregel           07  
do 24  Groene projecten en milieubewustheid     10 
do 24  Wat heb ik nog met „God‟!?         09 
za 26     Titus Brandsma en De Evangelische Peerle      08  
maart 
di 01  Catharina - Kerkvaders en kerkmoeders    10 
do 03  Edda en Thora, de theologie van Heiko K. Miskotte   10 
do 03  Wat heb ik nog met „God‟!?       09                                                                             
vr 04  Wereldgebedsdag 2011      11 
za 05  Marcus in woord en beeld       11      
do 10  De moed om te zijn, de theologie van Paul Tillich   11 
do  10  Utopie van de vrije markt        12 
wo 16  Meditatief samenzijn rond het lijden     12 
za 19  De gulden snede in de muziek     12 
za 19  Titus Brandsma en De Evangelische Peerle    08                                                  
wo  23  Meditatief samenzijn rond het lijden     12 
do 24  Transition Towns          13                                                                                               
di 29  Maria Magdalena - Kerkvaders en kerkmoeders    13 
wo 30  Meditatief samenzijn rond het lijden     12 
do 31   Wat is er toch aan de hand met  religie in ons land?`  13 
April 
wo  06  Meditatief samenzijn rond het lijden     12 
do 07  Leerhuis kerkmuziek       14 
wo 13  Meditatief samenzijn rond het lijden     12 
do 28 Leesgroep Speling        06 
mei 
do 19  Wijsheid en dwaasheid in de wijsheidsliteratuur   14 
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Concertagenda 
 

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo 

Op de 1e en 3e zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde Heilmann-
Courtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de "gevestigde 
orde".  Aanvang: 14:00 uur precies; duur ca. driekwartier 
 
za  - 05 februari     Timo Beek  Zwolle 
za  - 19 februari     Arend J.Kettelarij  Rijssen 
za  - 05 maart Stephan van Dokkum Eesveen (Dr.) 
za  - 19 maart Martin Koning      Enschede 
za  - 02 april  Folkert Binnema       Sneek 
za  - 16 april  Wim de Just       Olst 
za  - 07 mei  Hans Smeenk      Almelo 
za  - 21 mei  Dick Sanderman       Rijssen 
za  - 04 juni  Anne Eenkhoorn      Almelo 
za  - 18 juni            Erik Nijzink Hardenberg 
 
Toegang:    vrije bijdrage bij de uitgang 

 

Concerten in de Grote Kerk 
 
zo - 30 januari  Vocaal Ensemble "La Colombe"  
   o.l.v. Iassen Raykov  
   m.m.v. Liga Vilmane orgel 
zo - 13 maart  Egidiuskwartet 
zo - 10 april   Wandelconcert   
   Doopsgezinde Kerk/ Grote Kerk 
   Gerrie Meijers orgel 
Aanvang:  15.30 uur voor alle concerten 
Toegang:  vrije bijdrage bij de uitgang 

 
“Muziek en sfeer” in de Georgiusbasiliek  
  met Henk Linker en Valeria Boermistrova 
  
Op de volgende zondagmiddagen is er 
Muziek en sfeer in de St. Georgiusbasiliek:  
zo - 16 januari  
zo - 13 februari  
zo - 06 maart 
zo - 03 april   
zo - 22 mei 
Aanvang: 15.30 uur, voor alle concerten  
Toegang:     vrije bijdrage bij de uitgang  
 
Meer Informatie: www.orgel-mezzo.nl  
 


