Activiteiten najaar 2010

Vereniging Vrijzinnig
Godsdienstigen

Doopsgezinde Gemeente

Schouwlezingen &
Oecumenisch Leerhuis Almelo

Leger der Heils

Karmelklooster
Elisaparochie

Protestantse Gemeente
Vorming en Toerusting

Raad van Kerken Almelo

Apostolisch Genootschap

vorming spiritualiteit oecumene

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

ApG

Apostolisch Genootschap Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo

DG

Doopsgezinde Gemeente

Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo
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/zenderen

OLA

Oecumenisch Leerhuis
Almelo

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

PGA

Protestantse Gemeente
Almelo

De Commissie Vorming en Toerusting
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
Godsdienstigen

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo

LdH

Leger des Heils

Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
telefoon, 0546-810315

Kerk en Radio

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

Deze brochure van de Raad van Kerken Almelo kan in kleur worden bekeken op:
www.pga-almelo.nl/ - www.sowschelfhorst.nl - www.debleekalmelo.nl
en op de website van RvKA - www.kerkpleinalmelo.nl
De eerste brochure verscheen in augustus 2008.
Dit is de vijfde 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:
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.
Speling leesgroep
„Speling‟ is een tijdschrift voor bezinning en spiritualiteit. Al
60 jaar lang onderzoekt zij, vanuit de joods-christelijke traditie, de eigentijdse spiritualiteit en mystiek.
Wij worden uitgenodigd tot een bezinning: op de betekenis
en invloed van herkenbare religieuze uitingen op het alledaagse leven. Ieder leest thuis het laatste nummer, en
vertelt welk artikel hem/haar het meest heeft aangesproken en waarom. Daarna gaan we in op een thema dat ieder boeiend vond.
Begeleiding: Edgar Koning
Data:
donderdag 9 september en 11 november
Tijd:
19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmelklooster, Rembrandtlaan 25, Almelo,
Kosten:
€10,-

Karm

Meditatieve wandeling „Naar de Bron‟
Karm
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.
Na een middagpauze (zelf brood meenemen) gaan we
opnieuw op weg. We starten vanuit een camping bij Ootmarsum, en komen zo door een bijzonder landschap. De
wandeling is ongeveer 15 kilometer.
Begeleiding: Frida Koopman
Datum:
zaterdag 18 september - dagwandeling
Tijd:
9.30 – 15.00 uur
Plaats:
Ootmarsum, exacte startplaats etc. na aanmelding
Kosten:
€ 10,-
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Elia en Maria: gestalten van Karmelitaanse spiritualiteit

Karm

De Karmelorde is in de 13e eeuw ontstaan op het
Karmelgebergte. Een plek die van oudsher verbonden is
met Elia en Maria. Elia vond hier bij de Bron van Leven,
kracht voor zijn profetisch handelen. Hij wordt daarom
beschouwd als de geestelijke vader van de Karmel.
In het Karmelgebergte was een kapelletje, toegewijd
aan Maria, waar de eerste karmelieten samen kwamen
voor gebed. We spreken daarom ook van “De orde van
de broeders en zusters van Maria van de berg Karmel”.
Vanaf het begin is zij de geestelijke moeder van de karmel.
Elia en Maria staan dit najaar centraal in een aantal
activiteiten van de Karmelkring, in Almelo én in Zenderen. Zie hiervoor ook www.karmelcentra.nl
Icoonschilderen Elia en Maria
Iconen worden wel „Vensters op de eeuwigheid” genoemd. Zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen.
In een bezinnende sfeer met op de achtergrond Byzantijnse muziek, wordt onder begeleiding een icoon geschilderd. De avond begint met een gebed en we besluiten met een korte overweging.
De najaarscursus is vooral bedoeld voor mensen die al
enige ervaring hebben. Men kan kiezen uit twee iconen;
de profeet Elia of Maria. In het voorjaar zal er weer een
cursus voor beginnelingen zijn.
Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en
Henny Leemreize
Data:
14 september tot 14 dec. (14 dinsdagen)
Tijd:
19.30 - 21.45 uur
Kosten: €100,Plaats:
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25

Karm

Vredesweek 2010 / Evensong
RvKA
Thema: “Buurten voor vrede”. Wat voor buren zijn we eigenlijk?
Organisatie: Raad van kerken Almelo i.s.m. de jubilerende Stichting Kerkconcerten
Grote Kerk Almelo: 25 jaar concerten en 50 jaar orgel Grote Kerk.
Muzikale invulling: Vocaal Theologen Ensemble van de Protestantse Theologische
Universiteit.
Dirigent: Hanna Rijken, organist: Henk Kamphuis.
Het Muziekcorps van het Leger des Heils Almelo.
Meditatie:
drs. Bert Kozijn
Datum:
zondag 19 september
Plaats:
Grote Kerk Almelo. Aanvang 17.00 uur.
Toegang vrij.
Hartelijk welkom.
Er wordt gecollecteerd voor een doel dat Vrede bevordert.
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Kleuterkerk: geloof en spiritualiteit voor kinderen

St.J

Iedere derde zondag van de maand (in mei op de vierde zondag en niet in de zomervakantie) wordt er een oecumenische kinderbijeenkomst gehouden met ouders
en grootouders. Op een speelse wijze wordt aandacht besteed aan een Bijbelverhaal en gebed. De viering duurt ongeveer een uur.
Locatie:
‟T Saam (naast de St. Jozefkerk)
Aanvang:
11.30 uur (11.15 deur open)
Data en thema's:
19 september: Ark van Noach
17 oktober:
Jacobsladder
21 november: David en Goliath
19 december: Advent
Etty Hillesum: „in duizend zoete armen‟

Karm

Om haar leven meer op orde te krijgen begon Etty, een
jonge joodse vrouw, in 1942 aan een dagboek. Door deze
persoonlijke ontrafeling heen weet zij bij de Bron van Leven
te geraken. Zo klinken verwondering, vertrouwen en dankbaarheid steeds meer door in haar teksten. Niet alleen
weet zij daardoor zelf staande blijven, maar blijkt ze ook
een toeverlaat voor velen te zijn in het kamp Westerbork.
We lezen samen enkele teksten van haar en wisselen uit
wat deze voor ons in het dagelijkse leven kunnen betekenen.
Begeleiding:
Frida Koopman
Data:
woensdag 22, 29 sept. en 6 okt.
van 19.45 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€15,Schouwavond Poëzie: Het werk van de dichter Rutger Kopland
Rutger Kopland, pseudoniem van Rutger (Rudi) van den Hoofdakker, (1934) is
dichter en schrijver en van beroep psychiater.
Hij is specialist op het gebied van depressiebestrijding door
lichttherapie en slaapverschuiving. Hij werkte tot 1995 als
hoogleraar biologische psychiatrie aan de RU Groningen.
Hij debuteerde als dichter in 1966 met de bundel Onder het
vee en werd verkozen tot Dichter des Vaderlands. Deze eer
accepteerde hij niet.
Inleider:
Willem Visser, neerlandicus te Almelo
Datum:
donderdag 23 september
Aanvang:
19.30 uur
Locatie:
de Schouw
Toegang:
gratis

Sch
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Gidsen voor onze tijd
OLA
Twee mannen en een vrouw uit de 20e eeuw die nog altijd zo tot onze verbeelding
spreken, dat we ze gerust ook nu nog gidsen voor onze tijd kunnen noemen. Hoe
komt dat? Waarschijnlijk omdat ze ieder op een heel eigen manier met hun filosofie
of mystiek wegen wijzen die ook voor ons begaanbaar moeten zijn. Het komt niet
zo vaak voor, dat in één OLA-seizoen alle drie sprekers inzake hun onderwerp als
de beste kenners van ons land beschouwd mogen worden. Deze keer is dat zo.
Dag Hammarskjöld
De Zweed Dag Hammarskjöld (1905-1961) is secretarisgeneraal van de Verenigde Naties geweest. Na zijn tragische
dood gedurende de Congocrisis vindt men in zijn appartement in New York een mystiek manuscript. Dit boek, Merkstenen, is in Nederland nog steeds het meest gelezen mystieke werk. De politicus Hammarskjöld is een van de grootse
mystieken van de twintigste eeuw.
Spreker:
Jos Huls, medewerker Titus Brandsmainstituut Nijmegen
Datum:
donderdag 23 september Tijd: 19.30 uur
Locatie:
De Schouw, Kerkplein 3.
Entree: € 3,50

OLA

Week tegen de eenzaamheid
LdH
Het Leger des Heils maakt samen met 12 andere organisaties deel uit van
„Coalitie Erbij‟. Deze Coalitie zet zich in voor de bestrijding
van eenzaamheid. In de week tegen de eenzaamheid (24
september t/m 1 oktober) zal korps Almelo op donderdag
30 september a.s. een koffieochtend houden voor allen die
een stukje gezelligheid en ontmoeting zoeken. Op die
ochtend willen we dan:
Gezellig met elkaar een kopje koffie drinken.
Praten over alledaagse zaken
Met elkaar van gedachten wisselen over dingen die je bezig houden.
Elkaar tot steun zijn.
Datum:
donderdag 30 september van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:
gebouw van het Leger des Heils, Troelstralaan 1 7606 VW Almelo
Entree:
gratis.
Zie ook: http://coalitieerbij.nl/
Kerkvaders en kerkmoeders
V&T
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. Zij markeren de weg die de kerk vanaf het eerste begin heeft afgelegd en in die zin zijn ze
uit onze geloofswereld niet weg te denken. In de kerkelijke kunst van het Westen
vormen de kerkvaders Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus en Gregorius een vast
viertal. Zij bepalen het gezicht van de vroege Westerse, Latijnse kerk. In getuigenis,
zelfonderzoek, studie en lofprijzing tonen ze belangrijke trekken van de theologie.
De kerkmoeders Maria, Maria Magdalena, Catharina en Barbara voegen daar liefde, toewijding, vasthoudendheid en opofferingsgezindheid aan toe.
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Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk.
De avonden beginnen om
20.00 uur. Ds. K. Sluiter is
de inleider. De toegang is
€ 3.50 per avond.
Kerkvaders en kerkmoeders: Ambrosius
Hij staat vooraan in de rij van kerkvaders, hoewel we hem
een zij-instromer in de vroege kerk mogen noemen. Als
bisschop dwong hij respect af, niet alleen bij gelovigen
maar ook bij wereldlijke heersers. Ambrosius liet zich vooral gelden bij het bestrijden van het Arianisme. Hij maakte
grote indruk met zijn welsprekendheid, vooral ook op de
jonge Augustinus. Om zijn zoete geluid is hij beschermheilige van de imkers. We zien Ambrosius dan ook vaak afgebeeld met een bijenkorf.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 28 september Aanvang: 20.00 u
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang: € 3.50

V&T

Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Karm
„Wat is de mens dat hij U ter harte gaat?‟, vroeg de psalmist zich af. In de Schriften
wordt er als vanzelfsprekend van uit gegaan dat de mens leeft in relatie, - in relatie
met haar of zijn medemens én in relatie met God. De Schrift noemt de mens uitdrukkelijk „beeld van God‟. In onze moderne tijd gaan veel mensen er van uit, dat zij
zichzelf genoeg zijn en dus eigenlijk de medemens niet nodig hebben, en zeker
God niet. Heeft het spreken van de Schrift nog betekenis voor de manier waarop wij
mensen in het leven van alle dag tegen onszelf aankijken?
Begeleiding: Ben Wolbers
Data:
donderdag 30 sept.,14 okt., 11 nov. en 2 dec. van 19.30-21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 20,“In het begin was er niemand, scheppingsverhalen van overal”
Hoe en waarom zijn de eerste mensen ontstaan? Zijn ze uit de aarde
gekropen of zijn ze door goden gemaakt? Waarom zijn er
verschillende rassen, mannen en vrouwen? Behalve in het
Bijbelboek Genesis hebben mensen wereldwijd verhalend
uitgelegd hoe de mensheid begon.
Hierover praat hoogleraar Mineke Schipper (auteur van 3
romans - o.a. In het begin was er niemand. Hoe het komt
dat er mensen zijn - en talrijke vakboeken).
Datum:
Plaats:
Entree:

zaterdag 2 oktober om 16.30 uur
achterzaal Bleekkerk, Hofkampstraat 1
€ 4,-, incl. koffie/thee, hapje en drankje

VVG
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Maria, gids voor het geestelijk leven
Aan de hand van de twintig geheimen van het rozenkransgebed volgen we Maria in woord en beeld. Haar
levensweg stond in het teken van Gods aanwezigheid.
Als zodanig kan zij een gids zijn voor onze eigen geloofsweg.
Begeleiding: Sanny Bruijns
Datum:
donderdag 7 oktober
Tijd:
van 19.45 – 21. 45 uur
Plaats:
Pastoraal Centrum Elisaparochie
Kosten:
€ 5,Schouwavond Joodse traditie: film „JIDDISJKEIT'
Inleiding door drs. Aaronson, filmproducent en scriba van
de Nidche Synagoge Amsterdam

Karm

Sch

Als bijdrage aan „2008 - Jaar van het Religieus Erfgoed‟
bracht de Nidche Synagoge een film uit over haar geschiedenis. „Jiddisjkeit. Jodendom vanuit het hart laten
spreken‟. De maker heeft de oudste nog levende leden
geïnterviewd om hun verhalen niet verloren te laten gaan.
De Nidche Synagoge ademt een sfeer van openheid en
sociaal engagement. De geïnterviewden spreken met
warmte over de tijd dat ze bij de gemeente hoorden.
Datum:
donderdag 7 oktober Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
De Schouw.
Toegang: € 3,50
Schouwavond VU Windesheim Hoe verander je de kerk?
Verandering en vernieuwing in de geloofsgemeenschap.
Inleiding door prof. dr. Sake Stoppels

Sch

Stoppels wil leidinggevenden in gemeenten en parochies
helpen spiritueel én zakelijk te werken aan vernieuwing.
De praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Pogingen om tot verandering te komen, kunnen averechts uitpakken. Daarom is kennisnemen van deze visie voor leidinggevenden en leden van de kerk van groot belang.
Hoe kan een kerk groeien in de navolging van Christus?
Datum:
donderdag 14 oktober
Aanvang:
19.30 u
Plaats:
De Schouw.
Toegang: € 3,50
Kerkvaders en kerkmoeders: Hiëronymus
V&T
Hiëronymus geldt als de grootste geleerde van de Westerse kerkvaders. Hij verzorgde een vertaling van de Bijbel in het Latijn, op basis van de Hebreeuwse en de
Griekse grondtekst. Deze „Vulgata‟ kreeg groot gezag in de kerk van het Westen.
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Een groot deel van zijn leven bracht hij door als kluizenaar
of als lid van ascetische gemeenschappen in de woestijn.
We zien hem afgebeeld als geleerde in zijn studeerkamer,
maar ook als heremiet, vaak in gezelschap van een leeuw.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 19 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang:
€ 3.50
Een plek voor iedereen in onze samenleving!?
De film ‟De onrendabelen‟ analyseert waardoor mensen
aan de onderkant van de samenleving terechtkomen. Na
het samen kijken naar deze film gaan we in gesprek met
elkaar; wat kan onze bijdrage zijn om hen een menswaardige plek te geven.
Begeleiding: Eef van Vilsteren
Datum:
donderdag 21 oktober van 19.45 – 21.45 u
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Kosten: €5,-

Karm

Geloof – ongeloof
Karm
Allerlei vragen kunnen bij ons opkomen in ons tastend en zoekend verkennen van
ons geloof/ongeloof. We willen dit doen aan de hand van de verhalen rond de profeet Elia. Verhalen van iemand die zich geraakt wist door dat diepe Geheim van
leven. Waarin hij geloofde, waarmee hij worstelde, waaraan
hij twijfelde, waarin hij vreugde en zin, God, ervoer. Wat
kan zijn weg ons nú te zeggen hebben? Hoe kan Elia ons
nú steunen in ons zoekend en tastend geloven. Wat zegt
dit over mijn levensweg? Vragen waarover we samen in
gesprek willen gaan, aan de hand van creatieve werkvormen.
Begeleiding: Els Bos en Nicola van de Rakt o.carm
Data:
maandag 25 okt., 1, 8,en 15 nov.
van 14.30 – 16.30 uur
Plaats:
Pastoraal Centrum Elisaparochie
Kosten:
€ 20,Rond de Schrift
Karm
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Hoe werkt het Woord in
ons leven? Wij lezen samen het evangelie van de komende zondag. In een eerste
ronde wisselen we uit wat ieder in de tekst leest. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent. Zo
kunnen we leren en ervaren wat Gods Woord aan ons doet.
Begeleiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt
Data:
dinsdag 26 okt, 9 en 23 nov, 7 en 14 dec
van 10.00 – 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 25,-
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Etty Hillesum
Sinds de publicatie in 1981 van Het verstoorde leven,
dagboek en brieven van Etty Hillesum, is er onafgebroken
over deze onverschrokken vrouw gesproken, nagedacht
en geschreven. Wat is het geheim van haar aantrekkingskracht, waarom is haar dagboek nog altijd een bron van
inspiratie, wat maakt dat Het verstoorde leven over de
hele wereld zo‟n weerklank vindt, wie was zij?
Spreker:
Jan Geurt Gaarlandt, bezorger en uitgever
van het werk van Etty Hillesum
Datum:
donderdag 28 oktober
Aanvang: 19.30 u
Locatie:
De Schouw, Kerkplein Vrij parkeerterrein.
Entree:
€ 3,50
Speling Symposium
Het tijdschrift Speling brengt spiritualiteit met een visie.
Enkele Speling-auteurs, waaronder Kees Waaijman en
Laetitia Aarnink zullen onder leiding van redactiesecretaris
Loet Swart spreken over spiritualiteit in het dagelijks leven.
De middag zal muzikaal omlijst worden door harpiste Anouk
Platenkamp.
Datum:
vrijdag 29 oktober
van 14.30 – 17.00 uur
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan Toegang: vrij
Schouwlezing Kerk en samenleving:
De lusten en lasten van het bezit van kerkelijk historisch erfgoed.
Een kans of een bedreiging? Inleiding door dr. Jan Smelik

OLA

Karm

Sch

Hoe ging men om met historisch waardevolle gebouwen
en instrumenten? Wat kunnen wij daaruit leren voor nu? Is
zowel de overheid als de kerk gebaat bij een gezamenlijk
gebruik voor kerkelijke en culturele doelen. Ruimte en instrumentarium zijn daarvoor uitstekend geschikt. In veel
plaatsen in Nederland heeft men daarvoor al maatregelen
genomen. Kunnen we daar in Almelo ook iets mee?
Datum:
woensdag 3 november
Aanvang: Gemeenteberaad na vesper om 20.00 u
Plaats:
De Schouw.
Toegang: gratis.
Schouwavond Literatuur: Alle dagen schuld, Mirjam Pool.
Sch
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo‟n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter die cijfers? Wat
is de oorzaak van hun armoede?
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Mirjam Pool (1974) publiceerde literaire verhalen in onder
andere De Gids en Optima. Na haar afstuderen als politicoloog werkte ze enige jaren bij de afdeling Armoedebestrijding van de Sociale Dienst Amsterdam. Ze is freelance journalist en debuteerde met “Alle dagen schuld”
Praktijkverhalen over armoede.
Datum:
donderdag 4 november Aanvang: 19.30 uur.
Plaats:
De Schouw.
Toegang: € 3.50

Sch

Psalm 114 en 113
Karm
Psalm 113 is de eerste psalm van het Hallel . Het Hallel is een serie psalmen,
113 tot en met 118, die op hoogtijdagen door de Joden worden gezegd. Zij verhalen over de bevrijding uit onderdrukking en slavernij van Israël door Jahweh, waarvan de uittocht uit Egypte het oervoorbeeld is. Ook geven zij uitdrukking aan de
dankbaarheid van het volk ten opzichte van God, hun bevrijder. Paul Reehuis en
Kees Waaijman zullen ons weer, ieder op hun eigen wijze, invoeren in de eerste
twee psalmen van het Hallel.
Inleiders:
Paul Reehuis (psalm 114) en Kees Waaijman (psalm 113)
Data:
donderdag 4 en 18 november van 19.30 - 21.30 uur
Plaats:
Elisakerk, Rembrandtlaan 23
Kosten: € 10,Schouwavond Film As it is in heaven
Sch
Nabespreking onder leiding van ds. Anke Oosting (Weerselo)
As it is in Heaven: Hoofdpersonage is Daniel Daréus (Michael Nyqvist), een bekende dirigent van middelbare leeftijd, die door de drukte van
zijn artiestenbestaan een hartaanval krijgt en zijn carrière
moet stopzetten. Hij besluit terug te keren naar zijn christelijk geboortedorp in het noorden van Zweden met gewone
mensen. Daniël komt als buitenstaander, maar zit er al snel
middenin. Hij dirigeert de mensen niet alleen in de muziek,
maar onbewust ook in het leven.
Datum:
donderdag 11 november Aanvang 19.30 uur
Plaats:
De Schouw.
Toegang gratis
Kerkvaders en kerkmoeders: Augustinus
V&T
Augustinus werd door Ambrosius gedoopt. In de jaren voor zijn doop heeft
Augustinus de geestelijke wereld van zijn tijd intensief verkend. Hij was aan hanger
van het manicheïsme, een gnostische stroming die hij als bisschop en geleerde fel bestreed. Augustinus heeft met zijn
opvattingen over de vrije wil vooral de theologen van de reformatie beïnvloed. Hij was één van de grondleggers van het
kloosterleven. In zijn geschriften treft vooral zijn onbevangen
zelfonderzoek. We zien hem vaak afgebeeld met een hart.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 16 november Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang: € 3.50

12
Emmanuel Levinas
OLA
Het denken van Emmanuel Levinas (1906-1995) werd beheerst door een vurig verlangen naar vrede en door het gelijktijdige besef dat niets zo bedreigd is als juist dit
verlangen. Het wordt bedreigd door krachten van buiten af,
maar ook door de geneigdheden en de gewoonten van onze
eigen geest. Vrede veronderstelt een bewustzijn dat zich op
zijn grenzen bezint en de waarde van het geduld ontdekt.
Misschien zal het zich juist zo een waakzaamheid kunnen
eigen maken die de tragiek van geweld en tegengeweld
doorbreekt en die inspringt voor anderen.
We zullen in deze bijeenkomst stil staan bij diverse thema‟s
van Levinas‟ denken: waakzaamheid, afwezigheid van God,
omslag, verantwoordelijkheid, en andere.
Spreker: Johan Goud. Prof. Goud is werkzaam aan de faculteit Geesteswetenschappen (theologisch departement) van de Universiteit
Utrecht. Hij heeft in de loop der jaren o.a. over Levinas veel gepubliceerd: zijn dissertatie Levinas en Barth (1984, Leiden), het boek God als raadsel: Peilingen in het
spoor van Levinas (1992), het hoofdstuk ‘Emmanuel Levinas’ in de bundel God in
Frankrijk (2003).
Datum:
donderdag 25 november
Aanvang: 19.30 uur
Locatie:
De Schouw, Kerkplein 3.
Vrij parkeerterrein.
Entree: € 3,50
“De evolutie, een stroom van liefde”
VVG
De evolutietheorie van Darwin is een westers denkproduct, zonder God of bezieling
van levensvormen. Als we echter wel van bezieling uitgaan en ons tot bijv. de Oosterse raja-yogafilosofie wenden? Als alles bezield zou zijn, wordt de schepping vervuld van een goddelijke bedoeling. Persoonlijke bewustzijnsgroei, door incarnaties
verkregen, vormt de grondslag voor een uiterlijke evolutie van levensvormen.
Aris Otzen, bioloog en yogi, praat over de globale verschillen tussen mineralen,
planten, dieren en (evolutie van) mensen.
Datum:
zaterdag 27 november
Aanvang: 16.30 uur
Plaats:
achterzaal Bleekkerk Entree: € 4,-, incl. koffie/thee, hapje en drankje
Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst’
Maria was verbijsterd door de boodschap van de engel Gabriel. Toch wist zij hierop, vanuit een ontvankelijke houding,
te antwoorden met de woorden :
“Mij geschiede naar uw Woord‟. Kunnen ook wij ontvankelijker worden voor de Bron van Leven?
In de advent gaan wij op weg naar kerstmis, willen we ruimte
maken voor de geboorte van God in ons eigen leven, door
samen te mediteren over de betekenis van de woorden en
levenshouding van Maria.
Leiding:
leden van de Karmelfamilie Almelo
Data:
woensdag 1,8,15, en 22 december
van 19.00-19.45 u
Vrije toegang
Plaats:
dagkapel, Rembrandtlaan 23 (in plaats van de avondviering)

Karm
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Kerkvaders en kerkmoeders: Gregorius
Gregorius werd, na aanvankelijk verzet van zijn kant, aan het
eind van de 6e eeuw tot paus gewijd. Hij was de grondlegger
van het Vaticaan als wereldlijke staat. Hij is de meest praktische van de vier kerkleraren. Hij had veel invloed op de organisatie van de kerkleiding en van het monnikenwezen. Hij
schreef ook enkele heiligenlevens en Bijbelcommentaren,
maar zijn naam is vooral verbonden met het gregoriaans, de
gezongen kerkmuziek zonder instrumentale begeleiding. Gregorius zien we afgebeeld met een boek of met een duif vlak
naast zijn oor.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 7 december Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang: € 3.50

V&T

Open Huis/Vrienden Eredienst het Apostolisch Genootschap
ApG
Op zondag 19 december vindt in plaats van de samenkomst van Het Apostolisch
Genootschap aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo, een Open Huis/
vrienden Eredienst in kerstsfeer plaats, die toegankelijk is voor iedereen. De bijeenkomst heeft het karakter van een apostolische eredienst en staat in het teken
van toeleven naar de kerst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee. Het thema van de eredienst is “Kerstfeest,
feest van vrede en medemenselijkheid”. Er is zang en samenzang. En er is een
rondgang. Daarbij wordt een ouwel, gedoopt in wijn, uitgereikt.
Verbondenheid en verdieping
Tijdens de eredienst worden voorwaarden geschapen voor verdieping van het religieus besef. Daarvoor komt de apostolische gemeenschap bijeen. Zij vormt een
bron van verbondenheid waarin vreugde en verdriet gedeeld kunnen worden. In de
eredienst zoeken velen een gewijde plek, even los van het alledaagse.
Datum:
zondag 19 december
Aanvang: 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur.
U wordt van harte uitgenodigd dit samen met ons te ervaren.
Er is opvang voor kinderen van 0 – 5 jaar.
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Overzicht activiteiten
kerk en radio
Speling leesgroep
Start Icoonschilderen Elia en Maria (14 dinsdagen)
Meditatieve wandeling
Buurten voor vrede - vredesweek
Etty Hillesum: „in duizend zoete armen‟
Dag Hammarskjöld door Jos Huls
Schouwavond poëzie
Kerkvaders en kerkmoeders: Ambrosius
Etty Hillesum: „in duizend zoete armen‟
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Coalitie erbij - week tegen de eenzaamheid

zie blz
03
04
03
04
05
06
05
06 en 07
05
07
06

In het begin was er niemand, scheppingsverhalen
Etty Hillesum: „in duizend zoete armen‟
Maria, gids voor het geestelijk leven
Schouwavond Joodse traditie: film „JIDDISJKEIT‟
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Schouwavond Hoe verander je de kerk?
Kerkvaders en kerkmoeders: Hiëronymus
Een plek voor iedereen in onze samenleving!?
Geloof – ongeloof
Rond de Schrift
Etty Hillesum door Jan Geurt Gaarlandt
Speling symposium

07
05
08
08
07
08
08
09
09
09
10
10

Geloof – ongeloof
Schouwlezing Kerk en samenleving

09

Psalm 114 en 113
Schouwavond Alle dagen schuld, Mirjam Pool
Geloof – ongeloof
Rond de Schrift
Speling leesgroep
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Schouwavond Film As it is in heaven
Geloof – ongeloof
Kerkvaders en kerkmoeders: Augustinus
Psalm 114 en 113
Rond de Schrift
Emmanuel Levinas door Johan Goud
De evolutie, een stroom van liefde

11
10
09
09
03
07
11
09
11
11
09
12
12

Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst‟
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Rond de Schrift
Kerkvaders en kerkmoeders: Gregorius
Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst‟
Rond de Schrift
Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst‟
Open huis/vrienden eredienst van het Apost. Gen.
Meditatieve vieringen „Op weg naar kerst‟

12
07
09
13
12
09
12
13

12

15

Concertagenda
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
Op de 1e en 3e zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde HeilmannCourtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent
als door de "gevestigde orde".
Aanvang: 14:00u precies; duur ca. driekwartier
za 04-09
Bert & Corrie Geleijnse
Middelburg
za 18-09
Henk Oosterveen
Enter
za 02-10
Gerrolt Droogsma
Almelo
za 16-10
Pim Schipper
Zeist
za 06-11
Piet Beun
Rotterdam
za 20-11
Leerlingen Muziek School Rijssen
Toegang vrij za 04-12
Gijs van Schoonhoven
Enschede
een collecte aan de
za 18-12
Leonard Sanderman
Oxford (UK)
uitgang
Stichting Kerkconcerten Grote Kerk Almelo

Jubileumactiviteiten 25 jaar kerkconcerten
en 50 jaar orgel Grote Kerk.
zo 19-09
17.00 uur

Evensong door Vocaal Theologen Ensemble
o.l.v. Hanna Rijken en m.m.v. Henk
Kamp huis orgel i.s.m. Raad van Kerken
Almelo (Vredesvesper)

za 25-09
16.00 uur

Concert verplaatsbaar carillon in de kerk
Frans Haagen stadsbeiaardier Almelo
Klarinetensemble van De Muziekschool Twente o.l.v. Hans Buld
Henk Kamphuis orgel i.s.m. Stg. Stadscarillon Almelo en
de commissie Grote Kerk Open

zo 26-09
15.30 uur

Openingsconcert door Vocaal Talent Nederland
Vrouwenkoor en kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde.
Erwin Wiersinga orgel, Frans Haagen carillon en diverse andere
instrumentalisten.
Eerste uitvoering jubileumcompositie voor vrouwenkoor, kinderkoor,
3 orgels en carillon van Hayo Boerema

za 09-10
14.00 uur

Openbare Masterclass Conservatoriumstudenten Enschede en Zwolle
Inleider: Stephen Taylor.
Docenten: Gijs van Schoonhoven en Harm Jansen
Afsluiting: Jazz-Concert door Bennie Waanders saxofoon
en Gijs van Schoonhoven orgel

16.30 uur
zo 24-10
15.30 uur

Toegang vrij vrije bijdrage bij de
uitgang

Orgelwandelconcert Doopsgezinde Kerk/Grote Kerk
Cor Ardesch i.s.m. Concertcommissie Doopsgezinde Gemeente

16

Concerten in de Grote Kerk - vervolg
wo 03-11
19.30 uur
20.00 uur

Orgelvesper Dankdag i.s.m. Wijkgemeente ”De Grote Kerk”
Voorganger: Dr. O. Mulder, Organist: Henk Kamphuis
Lezing in de Schouw door Dr. Jan Smelik
“De lusten en lasten van het bezit van kerkelijk historisch erfgoed”.

zo 07-11
15.30 uur

Schola Cantorum van de kathedraal Sint Jan te ‟s-Hertogenbosch
Rector Cantus: Jeroen Felix; Organist: Véronique van den Engh

zo 14-11
15.30 uur

Orgelconcert Ko Zwanenburg en Stephen Taylor
Beiden organist van de Nicolaïkerk in Utrecht

vrij 19-11

Spelprogramma “Help, het orgel verzuipt!” voor de basisscholen,
met Jetty Podt, Joost Langeveld en Berry van Berkum.
1e optreden 10.30 uur. 2e optreden 13.30 uur.
Beide optredens ook toegankelijk voor het publiek. Daaraan voorafgaand op 15 en 16 november Educatieprogramma over het orgel op
de basisscholen met docent Sietze de Vries.
Het geheel i.s.m. Kunst Educatie Platform Almelo

zo 28-11
15.30 uur

Orgelconcert Gijs van Schoonhoven
La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen
Met videopresentatie door ArtEZ graphic & media design

zo 19-12
15.30 uur

Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies m.m.v. Sietze de Vries orgel
A Festival of Lessons and Carols

“Muziek en sfeer” in de Georgiusbasiliek
met Henk Linker en Valeria Boermistrova

zondag 10 oktober en
zondag 12 december
aanvang 15.30 uur,
vrije toegang,
vrijwillige bijdrage
In verband met de
restauratie van de basiliek
beginnen de concerten laat
in het seizoen en is het
aanbod beperkt.

