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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 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
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
St. Pauluskerk - Haydnlaan 2 - 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

Deze brochure kan worden bekeken op: www.raadvankerkenalmelo.nl en
www.pga-almelo.nl/ De eerste brochure verscheen in augustus 2008.
Dit is de twaalfde 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.
Cursus in Wonderen
Herman Ossevoort: Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. De
Zoon van God is in slaap gevallen en droomt in/van een niet
werkelijke wereld. Deze cursus geeft inzichten en oefeningen
om afstand te nemen van deze droomwereld.
Datum:
4 januari
Plaats:
Bleekkerk, Hofstraat 1 Aanvang: 10:00 uur
Kosten:
€ 6,- incl. koffie/thee.

VVG&DG

Psalmenleesgroep
Karm
Psalm 119 telt 22 strofen met een enorme zeggingskracht voor onze levensweg. Er
is een “Meester” die spreekt en een “knecht” die luistert en
beseft: Jij wijst mij. Jij spreekt mij aan. Jij biedt mij de kans er
te wezen. Per avond zullen we 2 strofen lezen en de Weg
ontdekken die God met ons gaat en wij met Hem.
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Frida Koopman
Datum:
donderdag 9 januari, 13 febr., 13 mrt.,
10 april
Kosten: € 5,- per avond
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25
Tiijd:
van19.45 - 21.30 uur
De nieuwe website van de Raad van Kerken Almelo biedt veel actuele informatie van
alle aangesloten kerkgenootschappen. De kerkdiensten en agenda’s zijn gemakkelijk
te vinden door te klikken op de logo’s van de kerken. De site biedt veel interessante
links en deze brochure is geheel terug te lezen. Ook veel actuele informatie over kerk
en samenleving in het algemeen kunt u vinden op: www.raadvankerkenalmelo.nl
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Leven met zeven
Zeven lijkt het ideale getal om orde te brengen in verschijnselen die ons anders al gauw verwarren door hun
veelheid. Ook in de Bijbel vinden we een voorkeur voor
het zevental: van de zeven dagen van de schepping tot
de zeven engelen in de Apocalyps. De kerkelijke traditie
zet die trend voort met o.a. de zeven deugden en de zeven hoofdzonden. In de kunst zijn die zeventallen ook
terug te vinden. In de tweede cursushelft komen zeven
werken van barmhartigheid, deugden, sacramenten en
kruiswoorden aan de orde.
Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Ds. K. Sluiter is de inleider.
De toegang is € 4,- per avond inclusief koffie/thee

PGA

Zeven werken van barmhartigheid
PGA
In het Mattheüsevangelie staat de basistekst voor de werken van barmhartigheid.
Jezus vereenzelvigt zich met de minsten onder de mensen: “ik had honger en jullie
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Later wordt nog een
7e werk toegevoegd: het begraven van de doden. In de
kunst zijn de werken van barmhartigheid zeker al vanaf
de 12e eeuw aan te wijzen. Vaak worden de zeven werken dan gepresenteerd binnen het thema van het Laatste
Oordeel. Op latere afbeeldingen in instellingen voor hulpverlening is de samenhang met het Laatste Oordeel niet
meer zo zichtbaar.
Datum:
dinsdag 14 januari om 20.00 uur
Plaats:
Pniëkerk
Toegang: € 4,- inclusief koffie/thee
Cursus Hebreeuws
Data:
14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april
Plaats:
de Schouw van 10.30 tot 16.30 uur
Vanaf half elf is de inleiding in het leren lezen en de
grammatica. Daarna is er tijd voor een broodje en soep
en de onderlinge ontmoeting. Vanaf 13.00 lezen we het
verhaal van de profeet Elia in 2 Koningen aan de hand
van een reader, die voor alle deelnemers beschikbaar
is. Na een pauze van 30 minuten gaan we om 15.00 uur
verder met het lezen van de Haggada, zoals deze wordt
gevolgd bij de viering van de Seidermaaltijd in de Joodse traditie.
Over deelname en de kosten kunt u zich aanmelden bij
dr. Otto Mulder, die meer dan 30 jaar ervaring heeft als docent Hebreeuws.

Sch
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Leren bidden
Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren
naar Gods stem? En wel eens aan bidden of mediteren
gedacht? Zou u willen onderzoeken hoe u dit in de praktijk zou kunnen doen? Op deze avonden krijgt u richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken welke
vorm bij u past. Er zal uitwisseling zijn en u kunt alles
vragen.
Begeleiding: Marion Loermans
Data:
woensdag 15 en 29 jan., 12 en 26 febr.
Tijd:
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5, - per avond

Karm

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 16 januari. 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
Waarom zou je niet geloven?
PGA
Mooie antwoorden, maar ook moeilijke vragen. Wie nadenkt over het geloof in
Christus, loopt er tegen aan. Kan een ander de schuld kan dragen waarvoor ik verantwoordelijk ben? Met die vraag starten we op
16 januari. En verder bespreken we:
13 februari: Als God liefde is,
hoe is al dat lijden dan te verklaren?
13 maart: Ik durf niet te geloven…
Op een nader te bepalen datum:
Hoe kom je tot geloof?
Tijd:
20.00 uur - 21.30 uur Plaats: De Schouw
Opgave:
ds. Catherinus Elsinga
tel. 673395; e-mail: cbelsinga@solcon.nl
Kosten:
4 avonden (incl. dagboekje) ongeveer € 4,-
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Liturgie vieren is een kunst
Zoals het leven een kunst is, is ook liturgie vieren een
kunst. Een kunst die je moet leren. Wanneer je door de
liturgie dieper binnentreedt in het verbond met God, kunnen wij ons meer verbonden voelen met de mensen met
wie wij het leven delen. Hoe komt dit in de liturgie tot uitdrukking?
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Data:
vrijdag 17 jan., 7 en 21 febr. en 7 maart
Tijd:
van 14.00 - 16.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 20,-

Karm

Leef je eigen mythe.
VVG&DG
Religie is mythologie. Mythen vertellen over de binnenkant van wie wij zijn. Over de
ziel, waar een grote schat huist. Die wil worden opgegraven, uit religieuze verhalen,
sprookjes, dromen, mythen. Kunst, liefde en religie spreken de taal van de ziel. De taal van mythen, dromen en
sprookjes. Altijd in beelden.
Harm Knoop (1954, theoloog) vertelt over zijn weg door
religie en leven. Die vallen samen. En onthullen het mysterie van het bestaan: wij zijn het zélf, dat mysterie. En
we kunnen het ontsluiten. Wanneer we onze eigen mythe
opgraven. En gaan leven.
Datum:
zaterdag 18 januari
Aanvang: 10:00 uur
Plaats:
Bleekkerk
Kosten:
€ 6,- incl. koffie/thee.
Icoon schilderen
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 voorjaarscursus is vooral bedoeld voor
mensen die geen of weinig ervaring hebben met icoonschilderen.
Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning
en Henny Leemreize
Data:
Veertien dinsdagenavonden
van 21 jan. - 29 april van 19.30 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 100,-

Karm
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Oefeningen voor de ziel
Ik wil zitten en ik wil zwijgen
Ik wil stilstaan en ik wil op weg gaan
Ik wil werken en ik wil rusten
Ik wil luisteren naar wat God in mij zegt.
Wie met God wil leven moet zich daarin oefenen, soms
heel intensief: zwijgen, lezen, bidden, vasten. Het is een
leren verwijlen bij de stem van je ziel om open te gaan
voor de diepe grond van je bestaan.
Inleidingen: André Zegveld
Data:
woensdag 22 januari en 5 februari
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 10,Als pelgrim onderweg - wat een kunst!
De eeuwen door zijn mensen als pelgrims onderweg en
op zoek. Langs vele pelgrimsroutes heeft zich kunst ontwikkeld als verbeelding van wat mensen ontzag inboezemt en gaande houdt. Architectuur, beeldhouwkunst,
timpanen, kapitelen en fresco’s die onze diepste verlangens belichamen en onze spirituele weg verbeelden. Kunnen ook wij bezield worden door de kunst onderweg?
Begeleiding: Herman Scholte-Albers
Data:
donderdag 23 jan. en 20 febr.
Tijd:
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmelklooster Zenderen
Kosten:
€ 5,- per avond

Karm

Karm

Drie avonden over het nieuwe liedboek voor de protestantse kerken
OLA
Op 25 mei 2013 werd ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ gepresenteerd
als opvolger van het ‘Liedboek voor de kerken’ uit 1973. Dit nieuwe liedboek is bestemd voor acht protestantse kerken in Nederland en
Vlaanderen.
In veertig jaar is veel in kerk en wereld veranderd. Die omslag is ook te zien in het nieuwe liedboek.
Op drie avonden wordt er nader kennis gemaakt met dit
nieuwe liedboek: over het ontstaansproces, de visie erachter, hoe het liedboek is ingedeeld en we ontdekken al zingend allerlei nieuwe liederen en zangvormen.
De avonden worden geleid door ds. Pieter Endedijk, nu
predikant van de Grote Kerk in Almelo, daarvoor projectcoördinator, redactiesecretaris en eindredacteur van het
liedboek.
Op de website http://www.protestantsegemeentealmelo.nl/ / agenda
worden alle activiteiten van deze brochure inclusief de afbeeldingen weergegeven.
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Week van het gebed voor de eenheid - 19 tot 26 januari
Oecumenische viering in de Pniëlkerk
Op 19 januari zal in de Pniëlkerk een oecumenische dienst
zijn in het kader van de week van gebed voor de eenheid
van de christenen. In deze dienst zullen de leden van de
Elisaparochie, van het Leger des Heils, van de wijkgemeente Pniël, met allen die mee willen doen, deze eenheid vieren in de Pniëlkerk. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is
gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de
oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. Voorgangers zijn: pastor Eef van Vilsteren, envoy mevrouw Joke Wisseborn en ds.
Rein van Dijk. De brassband van het Leger des Heils zal, zoals ook het orgel, de
samenzang begeleiden. Aanvang van de dienst is 10.00
uur.
Oecumenische cantate viering in de St. Jozefkerk
Voorgangers: Ds. Dick van Bart en
José van den Bosch-van Os,
pastoraal werkster.
Medewerking: de zanggroep Together van de NOACHgemeente, o.l.v. Frank den Bakker en het
dames- en herenkoor van de St.Jozefkerk,
o.l.v. Ben Hulshof.
Datum:
zondag 26 januari om 9.30 uur
Oecumenische viering in de St. Georgiusbasiliek
Voorgangers: Ds. P. Endedijk van de Grote Kerk, die ook
de preek verzorgt en vicaris A. Woolderink
van de St. Georgiusbasiliek.
Medewerking: Het St. Georgiuskoor o.l.v. Henk Linker
Datum:
zondag 19 januari om 10.00 uur.
Oecumenische viering in de Doopsgezinde kerk
Vesperviering ter afsluiting van de Gebedsweek
Datum:
zondag 26 januari om 17.00 uur

Espenblad - dit jaar het
symbool van de eenheid.

9
Het nieuwe liedboek (1) – Wegwijs in het nieuwe liedboek
Een liedboek met 1016 liederen en nog zo’n 130 teksten,
samengevoegd op zo’n 1600 pagina’s. Het is niet eenvoudig om hierin snel de weg te vinden. Toch zit achter de indeling een bepaalde visie, die ook weer te maken heeft met
de opdracht die door de kerken aan de samenstellers werd
gegeven. Op deze eerste avond wordt daarover meer verteld: ontstaan, samenstelling en indeling van dit liedboek.
Er is alle gelegenheid voor vragen en we zingen een aantal
liederen.
Inleiding:
ds. Pieter Endedijk
Datum:
donderdag 23 januari
Tijd:
van 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3
Entree:
€ 4,-

OLA

Paulus, in het oog van de storm
VVG&DG
‘Paulus, in het oog van de storm’ is de nieuwe voorstelling van Kees Posthumus
(tekst, spel en zang), Juul Beerda (muziek, spel en techniek) en Heleen Hennink
(regie). Eerder maakten zij ‘Op het leven!’ en voorstellingen
over de drie grote kerkhelden Johannes Calvijn (2009), Arminius (2010) en Menno Simonszoon (2011).
Op weg naar Rome strandt de apostel Paulus op Malta.
Daar maakt hij de balans van zijn leven op. Zijn zoektocht
naar vrijheid leidde tot een bewogen en onzeker bestaan.
Datum:
zaterdag 25 januari
Plaats:
Bleekkerk, Hofstraat 1
Aanvang: 16,30 uur
Kosten:
€ 5,- incl. koffie/thee vooraf
en hapje/drankje na afloop.
Films die iets te zeggen hebben
Karm
In een kleine groep kijken we naar films die ons kunnen raken en aan het denken
zetten. Na afloop is er ruimte om na te praten of in stilte weg te gaan.
The Way: Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St.
Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van
zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Caminho de Santiago
aan het lopen was. Gedreven door overweldigend verdriet
en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit
Tom ook de pelgrimstocht te beginnen.
Begeleiding: Edgar Koning, Frida Koopman en
Herman Scholte-Albers
Datum:
maandag 27 januari van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,-
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Zeven deugden
PGA
De zeven deugden zijn een samenvoeging van de vier centrale deugden uit de
klassieke Oudheid (moed - fortitudo, matigheid - temperantia, wijsheid - prudentia
en rechtvaardigheid - iustitia) en van de drie theologische
deugden geloof - fides, hoop - spes en liefde - caritas. De
zeven hemelse deugden, beschreven door de kerkvader
Prudentius bieden een variant: ijver, liefde, matigheid,
vriendelijkheid, geduld, kuisheid en nederigheid. De deugden worden in de kunst vaak voorgesteld als vrouwelijke
strijders, met het overwonnen kwaad onder haar voeten.
Tot in onze tijd zijn ook moderne symbolische uitbeeldingen te vinden.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 28 januari om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang:
€ 4,- inclusief koffie/thee
Een brug tussen hemel en aarde
Gerard Zuyderhoff: "Het diepste en meest fundamentele
verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar licht; het
licht van ware kennis of gnosis. Juist dit verlangen naar
licht verheft de mens boven andere levende schepselen,
maar is er ook de oorzaak van dat de mens niet volkomen
gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren. Door zijn
verlangen naar licht wordt de mens een zoeker”.
Muziek, beeld en taal kunnen in die zoektocht een brug
tussen hemel en aarde zijn.
Datum:
zaterdag 1 februari om 10:00 uur
Plaats:
Bleekkerk
Aanvang:
Kosten: € 6,- incl. koffie/thee.

VVG&DG

Zeven sacramenten
PGA
De katholieke kerk, de oosters-orthodoxe en anglicaanse kerken kennen zeven sacramenten: doop, eucharistie, vormsel, huwelijk, priesterwijding, biecht en ziekenzalving. Protestantse kerken kennen avondmaal en doop als sacramenten. Alle
kerken grijpen voor hun visie op het sacrament terug op de Bijbel, met name op de
woorden van Jezus. Omdat sacramenten uiterlijke tekenen zijn, ontleend aan alledaagse dingen zoals water, zout, olie, brood en wijn, zijn
ze ook in de kunst zichtbaar, enerzijds door de kunstzinnige bewerking van de voorwerpen die bij het sacrament
een rol spelen, anderzijds door symbolen die naar het
betreffende sacrament verwijzen. Sacramenten verwijzen
naar een hemelse werkelijkheid en dat weerspiegelt zich
in de kunst.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 4 februari om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang:
€ 4,- inclusief/thee
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Spiritualiteit in het dagelijks leven
Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, met alles
wat ons dagelijks tegemoet komt, is verbonden met onze spiritualiteit. Wij kiezen een gegeven uit het dagelijkse leven en
verkennen in stilte wat dit bij ons aan associaties oproept.
Vervolgens wisselen we dit uit. Aan de hand van een gerichte
vraag ontdekken we hoe dit in onze dagelijkse spiritualiteit
doorwerkt. Dit blijkt altijd weer verrassend en verhelderend te
zijn!
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
donderdag 6 febr., 6 mrt., 3 april
Tijd:
van 19.45 - 21.30 uur Karmel, Rembrandtl. 25
Kosten:
€ 5,- per avond.

Karm

Augustinus

Inleiding in het denken van Spinoza - cursus
RGT
Spinoza is wellicht de grootste Nederlandse filosoof. In 4 bijeenkomsten staan we
stil bij zijn biografie, bij de grondlijnen van zijn denken en zijn leer van de passies.
Uitgebreid wordt aandacht besteed aan zijn Theologisch-Politiek Traktaat waarin
Spinoza o.a. een frontale aanval doet op die elementen van de christelijke religie
(o.a. de wonderen) op grond waarvan men meende dat het
een goddelijke religie zou zijn. De cursus wordt afgesloten met
een beschouwing over de wijze waarop Spinoza’s denken over
God theologen in de 19e en 20e eeuw heeft beïnvloed.
Inleider:
ds. Foeke Knoppers,
predikant Remonstrantse Gemeente Twente.
Data:
maandagavonden 17 februari en
3, 17 en 31 maart
Plaats:
De Schouw van 19.30 - 21.30 uur
Syllabi worden van tevoren aan de deelne(e)m(st)ers toegezonden.
Opgeven bij F. Knoppers (fknoppers@hetnet.nl; 06 22 13 56)
Zeven kruiswoorden
PGA
De zeven woorden aan het kruis zijn samengesteld uit de berichten van de vier
evangelisten over de woorden die Jezus bij zijn kruisiging op Golgotha sprak. De
kruiswoorden in deze samenstelling zijn waarschijnlijk terug te voeren op de behoefte van de kerk om de verschillende berichten van de evangelisten te harmoniseren en ze te laten klinken als een laatste bekrachtiging van
de boodschap van Jezus. De kruisiging van Jezus op Golgotha
is vanaf de 5e eeuw in de christelijke kunst verbeeld, aanvankelijk terughoudend en met nadruk op Christus als overwinnaar
in majesteit. In de late Middeleeuwen verschuift de aandacht
onmiskenbaar naar het menselijk lijden van Christus. Niet voor
alle werken over de kruisiging is er een rechtstreeks verband
met één van de kruiswoorden te leggen.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 18 februari om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang:
€ 4,-- inclusief koffie/thee
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Twee tradities, één taal van vertrouwen
VVG&DG
Islamdeskundige en moslim Enis Odaci en Herman Koetsveld, christen en predikant, beiden uit Hengelo, trekken al een paar jaar intensief met elkaar op. Zij vonden elkaar in hun gezamenlijke overtuiging dat de godsdiensten hun claim op de waarheid moeten loslaten ter
wille van de wereldvrede en de humaniteit. Zij leveren via
verschillende media gevraagd en ongevraagd hun kritische
en tegelijk hoopgevende visie. Dat roept - zo blijkt telkens de nodige bijval, maar ook de nodige vragen en tegenstemmen op. Wie meer wil weten: www.koetsveld-odaci.nl.
Enis en Herman zijn van de dialoog en houden hun bijdrage kort om ruimte te maken voor het gesprek.
Datum:
zaterdag 22 februari
Plaats:
Bleekkerk, Hofstraat 1
Aanvang: 16:30 uur
Enis Odaci
Kosten:
€ 5,- incl. koffie/thee en hapje/drankje
Het nieuwe liedboek (2)
Zingen in de liturgie of gezongen liturgie?
Een belangrijk verschil met het vorige liedboek is dat er
niet alleen strofische liederen instaan maar ook allerlei
andere zangvormen: de vaste liturgische gezangen (zoals
het Kyrie en het Gloria), canons, antifonen, responsies en
nog meer. Die vormen willen een bijdrage leveren om van
de liturgie een meer gezongen liturgie te maken. Over de
vragen die hiermee samenvallen gaat het deze avond.
Inleiding:
ds. Pieter Endedijk
Datum:
donderdag 27 februari van19.30 - 21.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3
Entree: € 4,-

OLA

Leesgroep Speling
Karm
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor Spiritualiteit.
In haar artikelen zoekt zij naar de onderstroom van het dagelijkse leven. Per nummer wordt een thema belicht. Ieder leest thuis het tijdschrift. In de groep gaan wij,
aan de hand van enkele vragen, in gesprek over enkele
artikelen.
donderdagmiddag 27 februari en 14 mei
van 15.00 - 17.00 uur
Begeleiding: Edgar Koning
donderdagavond, 27 februari en 22 mei
van 19.45 - 21.30 uur
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5,- per bijeenkomst.
Actuele informatie, data en tijden kunt u vinden op de agenda van:
http://www.protestantsegemeentealmelo.nl/ Op die agenda staan alle activiteiten van deze brochure per maand en per dag vermeld, inclusief de afbeeldingen.
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Wereldgebedsdag 2014
RvKA
“Bron van Leven.” Dit is het thema van de wereldgebedsdag 2014. De orde van
dienst voor de viering is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Egypte. De wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen
en heeft als motto: 'Samen vieren, samen bidden, samen delen'. In Nederland wordt als sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van de wereldgebedsdag. Medewerking wordt verleend door het koor van de
Armeens Apostolische Kerk en het koor 'Together' van
de wijkgemeente Noach.
Datum:
vrijdag 7 maart. Aanvang 19.30 uur
Plaats:
Armeens Apostolische Kerk,
Vriezenveenseweg 174, Almelo
Toegang:
Vrij. U bent van harte welkom!
Organisatie: Raad van Kerken Almelo.
Bibliodrama, de Schrift doen
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en het Schriftverhaal bij elkaar te brengen. Wil je
door een Schrifttekst geraakt worden en ontdekken wie
je bent als gelovig mens, dan kan deze werkvorm verdiepend werken voor je geloofsleven. We gaan met de Bijbelverhalen op weg naar Pasen.
Begeleiding: Marion Loermans
Data:
woensdag 19 maart, 2 en 16 april
Tijd:
van 19.45 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 15,-

Karm

Meditatief wandelen
Karm
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om de gedachten los te laten en op
‘een diepere laag’ te komen in jezelf, in de natuur of dichterbij de Bron van alle leven. We beginnen met een meditatief moment rond het
thema van de wandeling.
Data:
zaterdag 22 maart en 26 april
van 9.30 - 12.30 uur € 5,- per keer.
Begeleiding: Frida Koopman
Voor plaats wandeling zie onze
website www.karmelcentra.nl
Dagwandeling van ± 12 km
Datum:
zaterdag 17 mei van 9.30 - 15.00 uur
Begeleiding: Frida Koopman
Kosten:
€ 10,- (inclusief koffie, thee en soep, brood zelf meenemen) Voor
plaats wandeling zie onze website www.karmelcentra.nl
In verband met het grote aanbod activiteiten heeft deze brochure geen overzichtspagina. Daarom is het goed nota te nemen van de data. Eén activiteit zoals “De inleiding op
het denken van Spinoza” wordt gehouden op vier verschillende avonden.
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Verbindend Communiceren
VVG&DG
Maarten van der Werf: Alle communiceren is toch “verbinding”? Niet altijd. Er zijn
momenten waarbij je voelt dat er juist géén verbinding ontstaat of, nog vervelender,
dat je elkaar kwijt raakt. Hoe herken je de woorden en lichaamstaal waardoor de verbinding wordt verloren? Welke
gedachten komen er op in jezelf, die aanleiding geven tot het
uit verbinding gaan? Welke behoeften zitten achter die processen die dan zo’n destructieve invloed hebben op je relatie met
de ander? Kun je omgaan met een conflict zonder de verbinding te verliezen en tegelijk op te komen voor je eigen belangen? We zoeken naar een andere manier van kijken, die het
mogelijk maakt om de verbinding te behouden, ook als het een
spannend gesprek is.
Datum:
zaterdag 22 maart Plaats: Bleekkerk, Aanvang: 16:30 uur
Kosten:
€ 5,- incl. koffie/thee en hapje/drankje .
Films die iets te zeggen hebben
Karm
In een kleine groep kijken we naar films die ons kunnen raken en aan het denken
zetten. Na afloop is er ruimte om na te praten of in stilte weg te
gaan. Kunstenaar/filmer Lech Majewski brengt in The mill and
the cross een tiental personages tot leven die voorkomen op
het beroemde schilderij De kruisdraging van Pieter Bruegel.
De drukbevolkte landschapsschildering verhaalt van de onder
het kruis bezwijkende Jezus op weg naar de Golgotha, geplaatst in Vlaanderen tijdens de gewelddadige Spaanse onderdrukking. Majewski hervormt de totstandkoming van het schilderij door de focus op een beperkt aantal van de vele honderden karakters te richten en ze een korte voorgeschiedenis te
geven.
Datum:
maandag 24 maart van 19.45 - 21.30 uur Kosten € 5,Begeleiding: Edgar Koning, Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Het nieuwe liedboek (3) “ Een liedboek voor persoonlijk gebruik “
Bij de opdracht voor de samenstelling werd duidelijk de wens
uitgesproken dat dit liedboek, meer dan zijn voorganger uit
1973, materiaal moet bieden voor het persoonlijk gebruik thuis
of in andere kleine kringen. Op deze avond bestuderen we dat
materiaal, zoeken vormen voor de ‘huisdienst’ en besteden we
in het bijzonder aandacht aan de teksten (gedichten en gebeden) die in het liedboek zijn opgenomen.
Inleiding:
ds. Pieter Endedijk
Datum:
donderdag 27 maart van 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3
Entree: € 4,-

OLA
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Bij de bron van Elia
De profeet Elia is de patroon van de Karmelorde. Wie was
deze man en wat betekent hij voor onze tijd? Aan de hand
van verbeeldingen, die in de loop der eeuwen van Elia zijn
gemaakt, bezinnen wij ons op deze inspirerende profetische
gestalte.
Begeleiding: Anne-Marie Bos
Datum:
donderdag 3 april van 10.15 - 12.00 uur
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25 Kosten: € 5,Oecumenische vieringen in de Goede Week
maandag 14 april 19.00 uur in de St. Georgiusbasiliek
dinsdag
15 april 19.00 uur in de Bleekkerk
woensdag 16 april 19.00 uur in de Grote Kerk
Over het ontstaan van het Christendom (Film!)
Datum:
zaterdag 26 april
Plaats:
Bleekkerk, Hofstraat 1
Aanvang: 16:30 uur
Kosten:
€ 5,- incl. koffie/thee en hapje/drankje
Films die iets te zeggen hebben
In de film Offline zien we dat Rudy Vandekerckhove na
zeven jaar afwezigheid een duidelijk doel voor ogen heeft:
hij wil opnieuw aan de slag en belangrijker nog, hij hoopt op
een verzoening met de familie die hij achterliet. Een vreemde ontmoeting op internet leidt tot een verrassende gewaarwording.
Begeleiding : Edgar Koning, Frida Koopman
en Herman Scholte-Albers
Datum:
maandag 26 mei van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel, Rembrandtlaan 25 Kosten € 5,- .

Karm

Zie voor actuele informatie de websites van
de kerken.

VVG&DG

Karm

Concert van het Overijssels Byzantijns
St.J
De 40 leden van dit koor komen uit heel de provincie Overijssel. Wekelijks wordt
gerepeteerd in Almelo. Er worden optredens verzorgd in
ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingscentra en bij kerkdiensten van diverse gezindten. Marian Stouwdam is de
dirigent. Liederen uit de Russisch byzantijnse kerkmuziek
zullen op zondag 23 februari in de St. Georgiusbasiliek
ten gehore worden gebracht.
Aanvang 16.00 uur. .
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Concertagenda
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde HeilmannCourtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde
orde”. (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur)
za 01-02 Arend J. Kettelarij
Rijssen
za 15-02 Miroslawa Cieślak
Radom (PL)
Za 01-03 Margreet Prinsen
Meppel
za 15-03 Dick Sanderman
Rijssen
za 05-04 Gedymin Grubba
Gdansk (PL)
za 19-04 Henk Linker m.m.v.
Valeria Boermistrova
Almelo
za 03-05 Hans Smeenk
Almelo
za 17-05 Folkert Binnema
Sneek
Aanvang: 14.00 uur preza 07-06 Stephan van Dokkum Eesveen (Dr.)
cies. Duur ca. drie kwarza 21-06 Timo Beek
Oldenzaal
tier. Vrijwillige bijdrage
bij de uitgang.

Concerten in de Grote Kerk
zo 02-02 Leiderdorps Kamerkoor o.l.v. Arnaud van Gelder
zo 09-03 Vocaal Ensemble La Colombe o.l.v. Iassen Raykov m.m.v. Egbert van
Hattem, declamatie eigen gedichten
As I crossed a bridge of dreams
zo 06-04 Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante
o.l.v. Jeanet Bosch, Passieconcert
zo 25-05 Wandelconcert Doopsgezinde Kerk/Grote Kerk
Margaretha Christina de Jong, orgel
Aanvang : 15.30 uur voor alle concerten
Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang
“Muziek en sfeer” in de St. Georgiusbasiliek
Met Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova, mezzosopraan. Er zal gemusiceerd worden met het kist-, transept- en hoofdorgel.
zo 26-01
zo 16-02
zo 23-03
zo 27-04
zo 08-06
Aanvang: 15.30 uur voor alle concerten
Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl

