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

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

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

Deze brochure van de Raad van Kerken Almelo kan worden bekeken op:  

www.pga-almelo.nl/  en op de website van RvKA - www.kerkpleinalmelo.nl   

De eerste brochure verscheen in augustus 2008. 

Dit is de tiende brochure. 
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ApG Apostolisch Genootschap   Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo   

DG Doopsgezinde Gemeente   Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo  

             Tel: 0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl  

Elisa Elisaparochie                      Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 

  Tel: 0546-545040     www.elisapaz.nl   

Karm Karmelkring                         Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo                                                                           

                                                      Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/almelo 

LdH   Leger des Heils                    Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  

                                            Tel: 0546-810315  

OLA  Oecumenisch Leerhuis  De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo  

         Almelo Tel: 0546-454207       

PGA  Protestantse Gemeente       Activiteiten van de PGA worden gehouden 

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

          Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 816359 

RGT Remonstrantse     Contact Gemeente Twente:  

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

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

 St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo                                                        

 St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo                                                       

 St. Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo   

Sch   Schouwlezingen                  De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo                                                       

  Tel: 0546-454207       

VVG  Vereniging Vrijzinnig           De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   

          Godsdienstigen  

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

Tel:818616
http://www.dgalmelo.doopsgezind.nl
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Kerk en radio 

Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz 

Televisie: aavisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 

Internet: www.omroepalmelo.nl/live 

Tijden van uitzending 

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: 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 donder-
dagavonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag), aanvang 18.30 uur in de 
Bleekkerk, Hofstraat 1.  
Start:  januari - 2013 
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  

Titus Brandsma, Karmeliet                     Karm 
Titus Brandsma is in 1942 in het concentratiekamp Dachau omgekomen om zijn 
kritische houding ten aanzien van het Nationaal Socialisme. Deze kwam voort uit 
zijn diepe bewogenheid om Gods schepping. Dit blijkt 
ook uit de vele inleidingen, lezingen en retraites die hij 
gegeven heeft en waarin de karmelitaanse spiritualiteit 
centraal stond. Aan de hand van teksten, uitgegeven in 
de serie Karmelitaanse Vorming, willen wij samen lezend 
ontdekken wat hij ons nu nog te vertellen heeft.  
Data: donderdag 3 januari,  
 7 februari, 7 maart.  
 4 april en 2 mei, van 14.30 – 16.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25   
Begeleiding; Frida Koopman  
Kosten: € 25,- vooraf aanmelden  

mailto:famoosterhuis@home.nl
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Johan Pameijer  -  chakra’s in de christelijke traditie                           VVG & DG 
Op weg naar haar innerlijke burcht werkte Teresa van 
Avila met 7 bewustzijnsvelden. In de 17e eeuw publi-
ceerde Johann Gichtel een tekening van een menselijke 
figuur met daarin de 7 chakra’s, waarover tegenwoordig 
veel literatuur verschijnt. Chakra’s verbinden ons met de 
kosmos, hetgeen ook in de christelijke traditie bekend is. 
Zonder kennis hiervan hadden de Evangeliën niet ge-
schreven kunnen worden, getuige het Onze Vader.  
Dit alles zal de heer Johan Pameijer, oud-
kunstredacteur van Tubantia¸ inspirerend aantonen. 
Door zijn visie op de evangelieverhalen en als priester 
van de gnostisch georiënteerde vrij-katholieke kerk maakt hij het publiek nieuwsgie-
rig en enthousiast.  
Data:  drie zaterdagochtenden: 5, 19 en 26 januari  van 10 tot circa 12 uur  
Plaats: De bijeenkomsten worden gehouden in de achterzaal van de Bleekkerk.  
Kosten: per keer € 6,- inclusief koffie/thee. Bij 3 keer tegelijk betalen € 15,-.  
Graag tevoren opgeven bij: Margo Fransen tel. 0546 860 522, Pauline Vrolijk tel. 
0546 871 638 en Ron v. Hutten tel. 06 3402 9149 

Luther in Twente 
De Protestantse Kerk in Nederland is gestoeld op twee tradities: de calvinistische 
en de lutherse. De kerk heeft zich als taak gesteld dat de beide tradities van elkaar 
horen en van elkaar leren. En om mogelijkheden te zoeken naar samen optrekken. 
In Twente kerkt de lutherse gemeente in de Johanneskerk in Twekkelo. Deze kleine 
gemeente, die zich heeft verbonden aan de lutherse gemeente in Zutphen, wil 
graag het gesprek over de beide tradities in Twente aangaan. In Almelo willen we 
dat doen aan de hand van twee leerhuizen: de één specifiek over het lutherse ge-
dachtegoed, de ander over het vertalen van de Bijbel. Wij nodigen u graag uit voor 
deze avonden! 
 
Leerhuis Maarten Luther                                                                                     Sch 
Vijf eeuwen geleden ging er een enorme omwenteling door West-Europa die tot op 
vandaag bepalend is voor ons geloof en de wijze waarop we kerk zijn: de Reforma-
tie. De Protestantse Kerk in Nederland, waar de Adventskerkgemeente toe behoort, 
ontspringt aan deze Reformatie. Een belangrijke refor-
mator was Maarten Luther (1483-1546).  
In twee avonden gaat ds. Louisa Vos (Luthers predikant 
Zutphen/Twente) in op zijn levensloop en de filosofische 
en theologische omstandigheden waaronder Luther be-
wogen werd om zijn theologie te ontwikkelen. En we be-
spreken een aantal aspecten van zijn theologie, naar 
inhoud en de actualiteit ervan.  
Begeleiding: ds Louisa Vos 
Data:   donderdag 10 en 31 januari  
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  de Schouw, Kerkplein 3 
Toegang:  € 4,- inclusief koffie/thee 



Psalmenleesgroep                                                                                            Karm 
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij ver-
woorden onze angsten en verlangens. Zij geven taal aan onze klachten en onze 
dankbaarheid en ze wijzen ons een weg. Wat gebeurt er met ons wanneer we ze 
lezen? In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat ze ons zeggen. In de 
uitwisseling daarna ontdekken we hoe deze oude gebeden 
een gids kunnen zijn in ons leven.  
Op vier donderdagavonden lezen we een psalm  
van 19.45 – 21.30 uur. 
 10 januari: psalm 16 met  Herman Scholte-Albers  
 14 februari: psalm 14 met  Frida Koopman  
 14 maart: psalm 40 met  Herman Scholte-Albers  
 11 april: psalm 36 met  Frida Koopman  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25.   
Kosten: € 5,- per avond  

Verrukking en verschrikking – beelden van hemel en hel in de kunst          PnK 

Beelden van verrukking en verschrikking, voorstellingen van hemel en hel, zijn vaak 
samen te zien in kerken en in musea met religieuze kunst. Die beelden lijken ant-
woord te geven op de vraag wat er met een mens gebeurt als hij of zij is gestorven. 
Maar dat is schijn. De Bijbel biedt geen beschrijving van de 
hemel en nog veel minder van de hel. Voorstellingen op tim-
panen en op schilderijen van ‘het laatste oordeel’ zijn dan 
ook geen illustraties bij Bijbelteksten. De teksten spreken wel 
tot de verbeelding maar bieden niet zoiets als een reisbe-
schrijving van het hiernamaals. De beelden die de Bijbel ge-
bruikt voor ‘gene zijde’ zijn een dringende oproep tot bezin-
ning op de vraag wat er aan deze zijde van de dood werke-
lijk toe doet. Daar heeft de kunst zich dan ook op gericht. In 
de cursus komen de beelden van vier periodes voorbij: 
vroegchristelijk en byzantijns, Middeleeuwen, Renaissance en barok, en de moder-
ne tijd. 
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk en beginnen om 20.00 uur.  
Ds. K. Sluiter is de inleider. De toegang is € 4,- per avond inclusief koffie/thee.  

Verrukking en verschrikking  - Vroegchristelijk en byzantijns            PnK 
De vroegchristelijke kunst kende veel beperkingen zoals de keizerlijke macht, de 
doorwerking van het joodse beeldverbod, de verwachting 
van de wederkomst en een negatieve opvatting van de aard-
se werkelijkheid. Lijden en sterven van Jezus worden pas 
later in de christelijke kunst uitgebeeld. In de byzantijnse 
kunst zien we steeds terugkerende beelden: naast beelden 
van Jezus, Maria als moeder van Jezus en moeder van God, 
zien we apostelen, heiligen en martelaren: die ontvangen 
hemelse heerlijkheid als loon voor hun volharding. Een an-
der thema is de nederdaling van Christus naar het dodenrijk. 
 
Datum: dinsdag 15 januari 
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Icoonschilderen                                                                                                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 Byzantijn-

se muziek. De avond begint met een gebed en wordt 

afgesloten met een korte overweging. De voorjaarscur-

sus is vooral bedoeld voor mensen die geen of weinig 

ervaring hebben. 

Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en  

  Henny Leemreize  

Data:   14 dinsdagen van 15 januari – 16 april   

Tijd:  van 19.30 - 21.45 uur   

Plaats;  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten:  €100,- Vooraf aanmelden.  

Rond de Schrift                                                                                                 Karm 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie le-
zen? Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? 
We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvol-
gende zondag. In een eerste ronde lezen we wat er in 
de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons 
af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.  
Data: dinsdag 15 en 29 januari 
 12 en 26 februari, 12 en 26 maart 
 9 en 23 april, 7 en 21 mei  
Tijd: van 10.00 – 12.00 uur 
Begeleiding:  Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5,- per ochtend  

Bibliodrama: En jij?                                                                                          Karm 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 
Schrift bij elkaar te brengen. Door een rol uit het verhaal op je te nemen, ga je let-
terlijk en figuurlijk in een Bijbeltekst staan en deze kan zo op een wonderlijke ma-
nier tot leven komen. Zo kan een oud verhaal actueel blijken in ons leven.  

Aan het begin van zijn optreden in de synagoge van 
Nazareth verduidelijkt Jezus zijn programma. Dit leidt tot 
een dubbele reactie bij de toehoorders. Maar welke re-
actie heeft zijn optreden bij ons tot gevolg? (Luc. 4,14-
21 en Luc. 4,22-30) 
Data:  donderdag 17 en 31 januari,  
 van 19.45 - 21.45 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Begeleiding:  Herman Scholte-Albers  
Kosten: € 10,- vooraf aanmelden 



7 

Kees Posthumus  -  de Bijbel in een uur                                               VVG & DG 
In deze voorstelling komen in een hoog tempo bijbelverhalen voorbij, van Genesis 
tot voorbij Pasen. Via ‘Inpakken en wegwezen’, een actuele en vrolijke hervertelling 
van het verhaal over de uittocht uit Egypte, komen we in het hart van de Bijbelse 
traditie, inclusief alle tien plagen. “Zap-Lucas’ vat alle gelij-
kenissen van Lucas samen in één nieuwe gelijkenis. Het 
indringende paasverhaal ‘Naar Emmaüs’ sluit de voorstel-
ling af. 
 
Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en 
vrolijk opnieuw vertelde bijbelverhalen wil hij zijn publiek 
vermaken, verrassen en tot nieuwe inzichten brengen. 
Datum: zaterdag 19 januari  
Aanvang:  16.30 uur 
Plaats:       achterzaal van de Bleekkerk 
Entree       € 4,- inclusief koffie/thee , een hapje en een drankje 

Spiritualiteit in het dagelijkse leven                                                                Karm 
Aan de hand van een door de deelnemers gekozen thema 
uit het leven van alledag verkennen we de invloed van 
onze spiritualiteit op ons dagelijks doen en laten en omge-
keerd de wijze waarop ons dagelijks leven inwerkt op on-
ze geleefde spiritualiteit.  
Data: donderdag 24 januari en 28 februari
 van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Begeleiding: Tjalling van Balen  
Kosten  € 10,-  

Drie avonden over Het Onze Vader  - 1                                                            OLA         
In deze cursus worden de beden die samen het Onze Vader vormen geanalyseerd: 
wat is de betekenis van wat gebeden wordt, hoe uniek zijn deze beden en zijn ze 
als typisch christelijk te beschouwen? Iedere theoloog van 
naam heeft zich over dit gebed uitgelaten. Hun commen-
taar getuigt soms van verrassende observaties. In deze 
cursus zal daarnaar met enige regelmaat verwezen wor-
den. 
Op de eerste bijeenkomst wordt een poging gedaan de 
vraag te beantwoorden wat wij nu eigenlijk doen als wij 
bidden. Wat wij dan doen kan op vele wijzen omschreven 
worden. Eén daarvan is ‘je te binnen brengen wat God 
ons schenkt en vraagt’. Het Onze Vader kan als een voor-
beeldige samenvatting van wat God ons schenkt en vraagt beschouwd worden. 
Syllabi zijn beschikbaar. 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers, predikant Remonstrantse Gemeente Twente  
Datum:  donderdagavonden: 24 januari, 21 februari en 21 maart 
Tijd:     19.30-21.30 uur 
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 Almelo; vrij parkeerterrein  Entree: € 4,- 
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Week van het gebed voor de eenheid  -  20 tot 27 januari 

 
Oecumenische viering in de Grote Kerk 
Voorgangers:  Ds. O. Mulder. Ds. J.W. de Vos en  
 Vicaris A. Woolderink. 
Medewerking:  Cantorij van de Grote Kerk   
 o.l.v. H. Kamphuis. 
 zondag 20 januari      
 aanvang 10.00 uur 

 

Vesperviering in de Doopsgezinde kerk 
Voorganger:  Ds. C. Borgers. 
Overweging:  Vicaris A. Woolderink. 
Medewerking:  Cantorij Doopsgezinde gemeente o.l.v. H. Oosterveen. 
 zondag 27 januari  -  aanvang 17.00 uur  
. 
 
 
Oecumenische dienst in de Pniëlkerk  
Op 27 januari vieren de leden van de Elisaparo-
chie, het Leger des Heils en de wijkgemeente Pniël 
een oecumenische dienst tijdens de week van ge-
bed voor de eenheid van de kerken. Het thema van 
deze dienst is: ‘wandelen met God’. Dit thema is 
aangedragen door kerken in India. 
De dienst begint om 10.00 uur  

 

Oecumenische viering in de NOACH-kerk  
Deze viering is voorbereid door de wijkgemeente NOACH en de St. Jozef-
kerk van de St. Jorisparochie. 
Datum:  zondag 27 januari om 10.00 uur. 
Voorgangers:  Ds. D. van Bart 
                        Mevr. H. Veenstra-Looms  (pastoraalwerkster)                      
 Mevr. J. van den Bosch-van Os (pastoraalwerkster) 
 Met medewerking van het dames- en herenkoor van de  
 St. Jozefkerk o.lv. Ben Hulshof. 

U bent van harte uitgenodigd. 
Na de dienst drinken we samen koffie of thee.   



Van alle tijden  -  theatervoorstelling                                                      VVG & DG 
Een humoristische voorstelling over ‘herinneringen’. Terwijl ze wachten op de 
komst van een pakje met onbekende inhoud en afzender zijn de zusjes Vera en 
Judith, ieder op hun eigen wijze, bezig een ‘familiemuseumpje’ in te richten. Ze ko-
men allerlei paperassen en foto’s tegen, er ontvouwt zich een familiegeschiedenis, 
anders dan verwacht. De inhoud van het pakje is verras-
send! De gevonden foto’s en papieren worden vergroot op 
de achterwand van het decor. Uit enkele fotoseries kwam 
een aantal mooie nieuwe luisterliedjes voort.Theater Jong 
Belegen (Marjan de Wilt en Joyce Turek) speelde de voor-
stelling Van alle tijden. 
Datum:  zaterdag 2 februari    Aanvang: 16.30 uur 
Plaats:       achterzaal van de Bleekkerk 
Entree       € 4,-  inclusief koffie/thee en  
 een hapje en een drankje 

Verrukking en verschrikking  -  De Middeleeuwen                                          PnK 
Voor de christelijke kunst in de Middeleeuwen was de by-
zantijnse kunst nog lang maatgevend. Die kunstvorm werkt 
ook nog door tijdens de Ottoonse Renaissance, het begin 
van de Romaanse kunst waarop later de Gotiek volgt. In 
de kunst van de Middeleeuwen is een bijzondere rol weg-
gelegd voor een monumentaal literair werk, de Divina 
Commedia  van Dante Alighieri. Dante heeft niet alleen 
geput uit de beeldenwereld van zijn tijd; hij heeft die beel-
denwereld ook beïnvloed: overal zijn verbeeldingen van de 
hel, van de loutering in ondeugd en deugd en van het he-
mels paradijs te vinden. 
Datum:  dinsdag 5 februari in de Pniëlkerk  20.00 uur 
Inleider: ds. K. Sluiter   Entree: € 4,- incl. koffie/thee 
 Zie ook de inleiding op blz. 5 
 
Te Deum Laudamus  -  Schouwavond over de kerkmuziek  
Vorig jaar gingen wij in op het Magnificat (De Lofzang van Maria). Op deze avond 
staat centraal de grote kerkelijke hymne Te Deum Lauda-
mus.  
Deze grote lofprijzing uit de vroeg-christelijke kerk heeft 
veel componisten geïnspireerd tot het componeren van 
prachtige muziek waarvan het een en ander te horen zal 
zijn. Ook zal aan de orde komen de verwantschap van dit 
gezang met andere gezangen uit de kerkelijke liturgie, met 
name het Gloria. Verder wordt de plaats van dit gezang in 
de liturgie toegelicht en komen ook de berijmingen, die met 
name in Protestantse tradities zijn ontstaan, ter sprake.    
Inleider:  Henk Kamphuis  
Datum: donderdag 7 februari  Aanvang: 20.00 uur  
Plaats: De Schouw, Kerkplein 3 
Entree: € 4,- inclusief koffie/thee  
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Elia in de Karmel                                                                                               Karm 
De Karmelorde is in de 13e eeuw ontstaan op het Kar-
melgebergte. Een plek die van oudsher verbonden is 
met Elia en Maria. De profeet Elia vond hier bij de Bron 
van Leven, kracht voor zijn profetisch handelen. Hij 
wordt daarom ook wel beschouwd als de geestelijke 
vader van de Karmel. In de parochiekerk van Zenderen, 
direct naast het Karmelklooster, zijn symbolische afbeel-
dingen uit het leven van de profeet Elia geschilderd.  
Aan de hand van deze schilderingen vertelt Edgar Ko-
ning over de Eliaanse bewogenheid en haar doorwer-
king in de Karmelitaanse spiritualiteit. 
Begeleiding: Edgar Koning 
Datum:       zaterdag 9 februari  
Tijd: van 10.30  – 12.00 uur  
Plaats: Karmelietenklooster  
 Hertmerweg 46  Zenderen 
Kosten: € 5,- vooraf aanmelden 

Samen leren opvoeden                                                                                      PGA        
Ouders  verlangen dat hun kinderen zich goed ontwikkelen, zelfstandig en verant-
woordelijk worden en de Here God leren kennen. Hoe 
bereik je dat?  
In 4 avonden denken we na over de betekenis van gezin 
en ouders, liefde en vertrouwen, geloofsopvoeding, ac-
ceptatie, de ontwikkeling van het zelfbeeld en inlevend 
luisteren. Er is gelegenheid voor het uitwisselen van 
ervaringen. We richten ons op kinderen van 0-12 jaar.  
Begeleiding: A. Ek en C.B. Elsinga 
Data:   de woensdagen 13 en 27 februari,  
  13 en 20 maart  van 19.30 uur – 21.00 uur  
Plaats:  Kerkgebouw De Ontmoeting 
  Bornebroeksestraat 457B 
Kosten:  inclusief cursusmateriaal: € 16,-  
  (per stel: € 20,-)  
Opgave:  A. Ek a.ek@home.nl of  
  C.B. Elsinga cbelsinga@solcon.nl (673395)  

Meditatief samenzijn rond het lijden                                                               Karm 
In de veertigdagentijd bezinnen we ons op de betekenis 
van het lijden van Jezus en het lijden in de wereld om 
ons heen.  
Data: woensdag 20 en 27 februari  
 6, 13 en 20 maart 
Tijd: van 19.00 - 19.45 uur 
Locatie: Dagkapel Elisakerk  
 Rembrandtlaan 25, Almelo 
Toegang: vrij 
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Drie avonden over Het Onze Vader  -  2                                                            OLA 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers, predikant  
  Remonstrantse Gemeente Twente 
Datum:  donderdagavond: 21 februari  
  en 21 maart  
Tijd:     19.30-21.30 uur 
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 Almelo;  
  vrij parkeerterrein 
Entree:  € 4.- 
  Zie de toelichting op blz. 7                                             
 

Leesgroep Speling                                                                                            Karm                                                                                    
Het jaarthema van Speling 2013 is Oefeningen 
voor de ziel. In vier nummers van dit tijdschrift voor 
bezinning en spiritualiteit wordt achtereenvolgens 
ingegaan op de onderwerpen bidden, waken, vas-
ten en lezen.  
Begeleiding: Edgar Koning 
Datum:  donderdag 21 februari  
  van 15.00 tot 17.00 uur  
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
 
Datum: donderdag 30 mei  
  van 19.45 tot 21.45 uur  
Begeleiding: Herman Scholte-Albers  
  en Sanny Bruijns   

Verrukking en verschrikking  -  Renaissance en barok                                  PnK 
In de kunst van de Renaissance staat een geïdeali-
seerd mensbeeld centraal. De volmaaktheid van de 
natuur is de norm. Voor de verspreiding van kunst 
is de techniek van de gravure en de houtsnede van 
grote betekenis. Beelden van hemel en hel, ont-
leend aan het boek Openbaring, werden zo op gro-
te schaal verspreid.  
Vanaf de Renaissance krijgt Maria een steeds na-
drukkelijker plaats in de kerkelijke kunst; zij deelt in 
de eveneens rijkelijk uitgebeelde majesteit van de 
drie-ene God. Die majesteit vormt ook vaak de 
achtergrond van schilderingen van het laatste oor-
deel.          
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag  26 februari    
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Pniëlkerk, Rembrandtlaan  
Entree: € 4,- inclusief koffie of thee 
  Zie ook de inleiding op blz. 5 
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Wereldgebedsdag 2013                                                                                   RvKA 
Thema: Hoezo, een vreemdeling?  Met medewerking van "The Lord's Choir" van de 
St. Jorisparochie. Toelichting: Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 
riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is 
uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan 
door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt 
ook in Nederland deze internationale dag gevierd. De vie-
ring is voorbereid door vrouwen uit Frankrijk. 
Datum:  vrijdag 1 maart   Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:  Armeens Apostolische Kerk,  
  Vriezenveenseweg 174 in Almelo 
Toegang:  Vrij. U bent hartelijk welkom 
Organisatie: Raad van Kerken Almelo. 

Piet Visser  - Rembrandt en de doopsgezinden                                    VVG & DG 

In 1641 schilderde Rembrandt een dubbelportret van de Amsterdamse bont- en 

lakenhandelaar Cornelis Claesz Anslo en zijn vrouw Aeltje Gerritsdr Schouten. 

Anslo was zakenman, leraar, en predikant van een van de vele doopsgezinde ge-

meenten in de hoofdstad. Rembrandt was zelf niet doopsgezind, toch verraadt een 

deel van zijn portret-oeuvre nauwe banden met het doperse wereldje van die da-

gen. Wat hadden Rembrandt en de doopsgezinden met elkaar? Was het hun bij-

zondere kunstsmaak, geloof of geld? 

Professor dr. Piet Visser, kerkhistoricus aan het Doopsge-

zind Seminarium en de Vrije Universiteit te Amsterdam, 

zal aan de hand van tal van voorbeelden een beeld schet-

sen van deze bijzondere relatie.  

Datum:  zaterdag 16 maart  om 16.30 uur  

Plaats: achterzaal van de Bleekkerk 

Entree € 4,- incl. koffie/thee, een hapje  

  en een drankje 

Bibliodrama: Op weg naar Pasen                                                                    Karm 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 
Schrift bij elkaar te brengen. Door een rol uit het verhaal op je te nemen, ga je let-
terlijk en figuurlijk in een Bijbeltekst staan en kan deze op een wonderlijke manier 
tot leven komen. Zo kan een oud verhaal actueel blijken 
in ons leven.  
Met teksten uit de evangelies gaan we met Jezus op weg. 
Door lijden naar bevrijding. Door het donker naar het licht. 
Op weg naar Pasen. 
Data:   maandag 18 en 25 maart  
  van 19.45 – 21.45  uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Begeleiding: Marion Loermans 
Kosten: € 10,-- vooraf aanmelden 
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Verrukking en verschrikking  -  Moderne tijd                                                   PnK 
Na 1800 breekt de kunst uiteen in een onoverzienbare veelheid van stromingen en 
uitingen op ieder gebied; regels voor vorm en inhoud geen bindende betekenis 
meer. Vorsten en kerken waren niet langer 
onaantastbaar in het vastleggen van re-
gels en codes. De afgelopen eeuwen wa-
ren de eeuwen van de godsdienstkritiek: 
religieuze voorstellingen zouden ontsprui-
ten aan ongefundeerd wensdenken dat 
vergeefs een vervulling in de hemel of de 
hel voor zich ziet. Als mensen de illusie 
van de religie doorzien verdwijnt het ver-
schijnsel religie vanzelf. Deze gedachte is 
tot nu toe zelf een illusie gebleken, ook in 
de religieuze kunst. 
Datum:  dinsdag 19 maart  
 in de Pniëlkerk om 20.00 uur 
Entree: € 4,- inclusie koffie/thee 
Inleider: ds. K. Sluiter 
 zie ook de toelichting op blz. 5 
 
Drie avonden over Het Onze Vader 3                     OLA 
Inleider:  Ds. Foeke Knoppers, predikant  Remonstrantse Gemeente Twente 
Datum:  donderdag 21 maart van 19.30-21.30 uur 
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 Almelo; vrij parkeerterrein 
Entree:  € 4.-      
  zie ook de toelichting op blz. 7 
 
Meditatief wandelen                                                                                          Karm 
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en op 
‘een diepere laag’ te komen in onszelf. Meditatief wandelen is de haast uit je hoofd 
halen, het tempo van de ziel volgen, en open komen voor wat zich aandient, hier en 
nu. Na een meditatief moment en een korte 
tekst, waardoor we in het thema van de 
wandeling komen, gaan we op pad. In stilte 
en in een rustig tempo wandelend, komt er 
ruimte om te vertragen en je gedachten los 
te laten.  
Ochtendwandelingen + 7 km 
Data:   zaterdag 23 maart en 27 april  
Tijd:   van 9.30 – 12.30 uur 
Plaats:  Karmel Zenderen of  
  Karmel Almelo  
  zie www.karmelcentra.nl  
Begeleiding: Frida Koopman 
Kosten: € 5,- per keer 
  vooraf aanmelden 
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 “Gedichten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis”                             Sch 
Met deze titel verzorgt drs. Guus Berkien weer een 
poëzieavond in De Schouw. Hij is tot 1 maart 2013 
docent Nederlands aan de Scholengemeenschap 
Twickel in Hengelo. Zijn vorige lezing had bij de 
aanwezigen een zeer goede ontvangst en smaak-
te naar meer.  
U maakt kennis met bekende en minder bekende 
gedichten uit de Nederlandse literatuurgeschiede-
nis, vanaf de Middeleeuwen tot heden. De gedich-
ten worden besproken en in hun tijd geplaatst. 
Datum:  donderdag 4 april  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:   De Schouw, Kerkplein 3, Almelo    
Toegang:  € 4,-  incl. koffie/thee 

 
Leerhuis Bijbel vertalen – de Naardense Bijbelvertaling         Sch 
Ds. Pieter Oussoren (Luthers predikant Apeldoorn) vertaalde de bijbel. We kennen 
die vertaling vooral als de ‘Naardense Bijbel’. Het is een levenswerk, dat 32 jaar 
duurde. Oorspronkelijk was het niet zijn doel om de gehele bijbel te vertalen, hij 
startte met eigen vertalingen ten behoeve van de zondagse diensten. Maar gaan-
deweg kwamen er zo heel wat teksten gereed, en 
die waren in de lijn van de Amsterdamse school. 
En eind jaren ‘80/begin jaren ’90 werden de eerste 
ervan uitgegeven: de Thora en de Psalmen. In 
1999 werd Oussoren gevraagd om het reeds be-
schikbare materiaal aan te vullen tot een complete 
vertaling. Dat lukte en in 2004 kwam de Naarden-
se bijbel uit. Ds. Pieter Oussoren komt vertellen 
over dit vertaalwerk en over de kwesties die hij 
onderweg tegenkwam.  
Begeleiding: ds P. Oussoren 
Datum:  donderdag 25 april  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  de Schouw, Kerkplein 3 
Toegang:  € 4,-  inclusief koffie/thee 

 
Meditatief wandelen                                                                                           
Dagwandeling ± 14km 
Datum: zaterdag 18 mei 
  van 9.30 – 15.00 uur 
Plaats: exacte startplaats na aanmelding 
Begeleiding: Frida Koopman 
Kosten: € 10,- inclusief soep 
  Vooraf aanmelden 
Zie ook de inleiding onderaan bladzijde 13. 

Guus 

Berkien 

  Karm 
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                                           Overzicht activiteiten 

januari 

  Alphacursus   start  blz 03 

do 03 Titus Brandsma, Karmeliet start    blz 03 

za 05 Johan Pameijer, chakra’s .. start blz 04 

do 10 Leerhuis Maarten Luther  -  ook 31 januari  blz 04 

do 10 Psalmenleesgroep   start  blz 05 

di 15 Hemel en hel  -  Vroeg Christelijk en Byzantijns  blz 05 

di 15 Icoonschilderen  start blz 06 

di 15 Rond de Schrift  -  ook 29 januari  blz 06 

do 17 Bibliodrama: En jij? ook 31 januari   blz 06 

za 19 De Bijbel in een uur  -  Kees Posthumus  blz 07 

do 24 Spiritualiteit in het dagelijkse leven  -  ook 28 januari blz 07   

do 24 Drie avonden over Het Onze Vader  - 1    blz  07 

  Week van het gebed voor de eenheid   

zo 20 Oecumenische viering in de Grote Kerk  blz 08 

zo 27 Vesperviering in de Doopsgezinde kerk  blz 08 

zo 27 Oecumenische dienst in de Pniëlkerk   blz 08  

zo 27 Oecumenische viering in de Noach-kerk   blz 08 

februari   

za 02 Van alle tijden  -  theatervoorstelling         blz 09 

di 05 Hemel en hel  -  De Middeleeuwen     blz 09 

do 07 Te Deum Laudamus    blz 09 

za 09 Elia in de Karmel       blz 10 

wo 13 Samen leren opvoeden  start  blz 10  

wo 20 Meditatief samenzijn rond het lijden  start  blz 10 

do 21 Drie avonden over Het Onze Vader  -  2    blz 11 

do 21  Leesgroep Speling    blz 11 

di 26 Hemel en hel  -  Renaissance en barok    blz 11 

maart  

vr 01 Wereldgebedsdag 2013    blz 12 

za 16 Piet Visser  - Rembrandt en de doopsgezinden blz 12 

ma 18 Bibliodrama: Op weg naar Pasen  -  ook 25 maart blz 12 

di 19 Hemel en hel  -  Moderne tijd    blz 13 

do 21 Drie avonden over Het Onze Vader  -  3  blz 13 

za 23 Meditatief wandelen  -  ook 27 april  blz 13 

april 

do 04 Gedichten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis  blz 14 

do 25 Leerhuis Bijbel vertalen   blz 14 

mei 

za 18 Meditatief wandelen     blz 14     
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Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo 
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde Heilmann-
Courtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde 
orde”.   
za 02-02 Gerrit Droogsma Almelo  
za 16-02 Damian Poloczek   Katowice(PL) / Haarlem 
za 02-03 Folkert Binnema      
  mmv Carla Borgers Sneek / Almelo 
za 16-03 Arend J.Kettelarij  Rijssen  
za 06-04 Mirosława Cieslak  Radom (PL) / Haarlem 
za 20-04 Rien Hoekjen  Nijverdal  
za 04-05 Leora Nauta  Winnipeg (CND)  
za 18-05 Hans Smeenk  Almelo 
 
Aanvang:   14.00 uur precies; duur ca. drie kwartier. 
Toegang:  vrije bijdrage bij de uitgang 
 
Concerten in de Grote Kerk 
zo 27-01  Kamerkoor Collegium Musicum Salland  
 o.l.v. Henk Ophoff  
zo 10-03 Stabat Mater  
  Muziekkring De Veluwse Cantorij  
  o.l.v. Greet Aanen           
zo 14-04  Wandelconcert  
  Doopsgezinde Kerk / Grote Kerk   
 Ab Weegenaar orgel  

Aanvang: 15.30 uur - alle concerten  
Toegang: vrij, een eigen bijdrage  
 
 
“Muziek en sfeer” in de St. Georgiusbasiliek 
Met Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova, mezzosopraan. Er zal gemusi-
ceerd worden met het kist-, transept- en 
hoofdorgel.  
zo 10-02 
zo 17-03    
zo 21-04    
zo 26-05   
 
Aanvang: 15.30 uur voor alle concerten  
Toegang:  vrijwillige bijdrage bij  
 de uitgang 
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl 

Concertagenda 


