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Leger der Heils 

Doopsgezinde Gemeente  



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

Kerkgebouw - Reeststraat 2b - Almelo  
 
Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57- Almelo 
Tel:0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl 
 
Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 
Tel: 0546-545040     www.elisapaz.nl   
  
Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo  
Tel: 0546-536410     www.karmel.nl 
Het bezinningsaanbod van de Karmelkring in 
Zenderen vindt u op: www.karmelcentra.nl  
 
De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
Tel: 0546-454207       
 
De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt 
de activiteiten van de PGA.  
 
St Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo  
St Jozefkerk - St Josephstraat 109 - Almelo   
St Pauluskerk - Haydnlaan 2 - Almelo   
 
De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo 
Tel: 0546-454207       
 
De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   
 
 
Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  
telefoon, 0546-814012 
 
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   
Eerder zijn verschenen: Activiteiten Najaar 2008,  

Activiteiten Voorjaar 2009   
Activiteiten Najaar 2009   

2 

Tel:818616
http://www.dgalmelo.doopsgezind.nl


Kerk en radio 
Radio(kabel) fm 104. 1MHz en ether: fm 106 MHz 
Telvisie: 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. 
 
Schouw Poëzie                                                                                                    Sch 
‘Kijk, het heeft gewaaid’, zei Remco Campert (1929) tegen Gerrit Kouwenaar toen 
beide dichters tijdens een poëziefestival even buiten 
kwamen. Die uitspraak is bij Gerrit Kouwenaar in een 
gedicht terechtgekomen en is nu de titel van een bloem-
lezing ter gelegenheid van veertig jaar Poetry Internatio-
nal (2009). Van gewone constatering tot gevleugeld 
dichtwoord geworden. Dat is kenmerkend voor Campert: 
iets opmerken, erbij stilstaan en er woorden aan geven 
die voor velen herkenbaar zijn. 
Inleider:  Willem Visser, neerlandicus 
Datum:  donderdag 7 januari,   
Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:  de Schouw  Toegang: gratis.  
 
Icoonschilderen                                                                                                 
Iconen worden wel  ‘Vensters op de eeuwigheid” ge-                                       
Karm 
noemd. Zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. In een bezinnende sfeer 
met op de achtergrond Byzantijnse muziek, wordt onder 
begeleiding een icoon geschilderd. Dit voorjaar staat de 
cursus open voor mensen die nog niet eerder hebben 
meegedaan. De begeleiders maken de keuze welke 
icoon geschilderd wordt en allen schilderen deze zelfde 
icoon. Iedere avond begint met een gebed en de avon-
den worden besloten met een korte overweging.  
Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning en  
  Henny Leemreize  
Data:  14 dinsdagen 12 jan.- 13 april  
Tijd:  van 19.30 - 21.45 uur   
Plaats: Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25        
Kosten:  €100,- 
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Schouw  Geloofsverdieping -  3e avond                                                            Sch 
Jürgen Moltmann en de doop  uitgaande  
van het LIMA-rapport   
Jürgen Moltmann  
(Hamburg, 8-4-1926) is een lutherse theoloog, de 
"theoloog van de hoop". Hij levert een bijdrage aan de 
zoektocht naar God en wordt beïnvloed door prof. 
Van Ruler, die hem wijst op de betekenis v.h. aposto-
laat en de eschatologie en door de filosoof Ernst 
Bloch inzake de hoop.  
Hij werkt in Bonn en in Tübingen en is een belangrijke 
vertegenwoordiger van de politieke theologie, die be-
ïnvloed is door het Marxisme en een pragmatisch 
Messianisme voorstaat. Vanaf de jaren '80 raakt hij 
betrokken bij de beweging van het Conciliair proces.  
Inleider: dr. Otto Mulder 
Datum:  donderdag 14 januari,  
Aanvang: 19.30 uur 
Plaats: de Schouw     Toegang: gratis   
 
Speling leesgroep                                                                                             Karm 
‘Speling’ is een tijdschrift voor bezinning en spiritualiteit. Al 60 jaar lang onderzoekt 
zij, vanuit de joods-christelijke traditie creatief en systematisch naar eigentijdse spiri-
tualiteit 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 verder in op een thema dat ieder boeiend vond. in janu-
ari bespreken we nr. 3 van 2009 over Spiritualiteit en Jongeren.  
In april bespreken we nr. 4 van 2009  
Begeleiding: Edgar Koning     
Data:  donderdag 14 jan. en 22 april  van 19.45 - 21.30  uur 
Plaats:        Karmelklooster, Rembrandtlaan 25, Almelo 
Kosten:  €10,- 
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Cursus: Die Zauberflöte                                                                                      
Mw ds. Laman Trip- Klein Starink (emeritus predikant 
van de Remonstrantse Kerk) uit Warnsveld zal in ja-
nuari een cursus geven over Die Zauberflöte van Mo-
zart. De cursus is op drie zaterdagen.  
Deze cursus is een prachtige inleiding op de lezing 
van 27 februari.  
SVP vooraf aanmelden bij: Margo Fransen  
tel. 860522 of Pauline Vrolijk tel. 871638  
Cursusleider: ds. Laman Trip- Klein Starink 
Datum: zaterdag: 16, 23 en 30 januari  
Tijd:  van 10.00 uur tot 12.30 uur 
Plaats: in de achterzaal Bleekkerk. Vrij parkeren 
Entree: € 6,- per ochtend, incl. koffie of thee 
 
 
Profeten en evangelisten in beeld          
       V&T  
Na „Geloven in kunst‟ en „Psalmen lezen als moderne poëzie‟ volgen 8 avonden 
„Profeten en evangelisten in beeld‟. De vier evangelisten (Mattheüs, Marcus, Lu-
cas, Johannes) en de vier grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël) nemen 
in de religieuze kunst een grote plaats in.  
Niet alleen hun teksten en verhalen maar ook de personen zelf zijn veelvuldig uitge-
beeld. Langs die beelden komen we de betekenis van profeten en evangelisten op 
het spoor voor mensen van vandaag.  
In de religieuze muziek zijn die sporen ook te vinden en ook daar besteden we aan-
dacht aan.  
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.  
 
 
Daniël - Profeten en evangelisten in beeld                                                       V&T  
Het boek Daniel (in de Hebreeuwse Bijbel geen profeet) voert ons binnen in de we-
reld van de apocalyptiek. Het zicht op God is verduisterd. Andere machten voeren 
de boventoon.  
Daniël laat zien dat het zin heeft God trouw te blijven, 
ook al belandt hij daardoor in de leeuwenkuil. In de 
Middeleeuwen hebben de visioenen van Daniël een 
belangrijke rol gespeeld; ze boden houvast in ondoor-
zichtige tijden. Opmerkelijk is een liturgisch spel uit 
die tijd en verder zijn apocriefe delen van Daniël op 
een bijzondere manier verbeeld.  
Inleider:  ds. K. Sluiter  
Datum:  dinsdag 19 januari   
Aanvang:  20.00 uur  
Plaats:  Pniëlkerk    
Toegang:  € 3.50 
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17 - 24 januari         
Week van gebed voor de eenheid 

 
Thema:  

“Jij bent mijn getuige” 
 
De werkgroep oecumenische vieringen "Binnenstad Almelo", waarin participeren  
de Bleekkerk, de Doopsgezinde gemeente, de Grote kerk, de Georgiuskerk en het 
Leger des Heils, heeft het rooster voor de oecumenische vieringen voor 2010 vast-
gesteld. 
 
 
Zondag 17 januari: 
10 uur: Oecumenische viering in de Grote Kerk. 
  voorgangers: Vicaris A.J.J.Woolderink, Ds. O. Mulder en Ds. J.W. 
  de Vos. Medewerking: Het Georgiuskoor o.l.v. de heer Henning  
  Schmidt en het Blaasensemble van het Leger des Heils. 
 
17 uur:  Vesperviering in de Bleekkerk. 
  voorgangers: Ds. J.W.de Vos, Mw.M.vd.Graaf en  
  Mw. C.Koops pastoraal werker. 
 
 
Woensdag 20 januari: 
19 uur:  Oecumenische avondviering in de Doopsgezinde Kerk. 
  voorgangers: Ds. K.Sluiter, Mw. ds. Carla Borgers, predikant en 
  Mw.H.Niessen. 
 
 
Zondag 24 januari  
  In de ochtend: Eigen vieringen. 
 
17 uur:  Vesperviering in de Georgiuskerk ter afsluiting van de oecumeni
  sche week. Voorgangers: Ds. O. Mulder, Mw. Ds. Carla Borgers 
  predikant en Mw. C Koops pastoraal werker. 
  Medew. door De Rӧnneboom Cantorij o.l.v. de heer H. Kamphuis. 
 
 
 



 
Rond de Schrift                                                                                                 Karm 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie 
lezen? Hoe werkt het Woord in ons leven? Om dat 
te ervaren komen we bijeen rond het evangelie van 
de komende zondag; wat staat er, wat betekent dit 
voor mijn dagelijkse leven. Zo kunnen we leren en 
ervaren wat Gods Woord aan ons doet.  
Data:  dinsdag 26 jan.; 9 en 23 febr.;  
  9 en 23 maart   
  van 10.00 – 12.00 uur   
Plaats:       Pastoraal centrum, Rembrandtlaan  
Leiding: Sanny Bruijns en Nicola van de Rakt       
Kosten:   € 25,- 
 
 
Poëzie met Andries Govaart                                                                              OLA                                                       
We gaan met wie aanwezig is gedichten lezen, een paar gedichten. We nemen er 
de tijd voor en iedereen mag mee praten, want 
ieder leest haar eigen gedicht en gaandeweg 
opent het gedicht zich. En we ontdekken steeds 
meer in de woorden en in het wit tussen de woor-
den. Waar dat goed voor is? Het is nergens goed 
voor en daarom heel kostbaar. Kom maar mee 
doen,  kijk, luister, ontdek.                                                                                                                             
Spreker: Andries Govaart, toerusting liturgie, ver-
dieping,meditatie; publiceert gebeden, liederen en 
overwegingen.   
Datum: donderdag 28 januari   19.30 uur                                                                                                                              
Plaats  De Schouw, Kerkplein (vrij parkeren) 
Entree: € 3,50 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         
 

     www.kerkpleinalmelo.nl  
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 illustratie bij een pinkster- 
gedicht van Andries Govaart   

Bij de Raad van Kerken Almelo 
zijn aangesloten: 

Apostolisch Genootschap 
Armeense Apostolische Kerk 
Doopsgezinde Gemeente 
Leger des Heils 
Molukse Evangelische Kerk 
Moskee Almelo 
Protestantse Gemeente Almelo 
Remonstrantse Gemeente Twente 
Rooms-Katholieke Kerk 
Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen 



Schouw Literatuur   
Berlijn,20 jaar na de val van de muur. 
“Een brug slaan tussen Oost en West is mijn persoonlijke 
drijfveer, daarbij staan het tot leven brengen van de ge-
schiedenis van de voormalige Oostbloklanden en het 
verklaren van recente ontwikkelingen centraal.” 
Inleider: Marie -Thérèse ter Haar  
Datum: donderdag 4 februari,  
Aanvang:  20.00 uur tot omstreeks 22.00 uur 
Plaats:  de Schouw           
Entree: € 5.00 
 
        
Duurzame toekomst                                                    
ApG 
Het klimaat verandert. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lage landen in Europa 
maar ook voor tal van landen beneden de evenaar. Om het tij te keren moeten we 
“anders gaan denken, anders gaan doen”. Willen we dat echt? Wat bedoelen we 
eigenlijk met duurzaamheid? Wat betekent het voor ons 
dagelijks leven? Gaat dat samen met ontwikkeling in het 
Zuiden? Wat kunnen kerken en levensbeschouwelijke 
instellingen  hiermee?  Over deze vragen en andere bui-
gen we ons vanavond, samen met Christiaan Hogenhuis, 
medewerker van Oikos.  
Zie ook:  www.stichtingoikos.nl  en www.apgen.nl 
Datum: woensdag 10 februari,   19.30 uur 
Lokatie: Gebouw van het Apostolisch Genootschap  
  Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo 
Entree: Gratis 
 
Schouw  Geloofsverdieping - 4e avond                                                             Sch 
Ellen Flesseman-van Leer en Het Woord              
Herv. theologe (Berlijn 17-7- 1912 - Ermelo 18-6-1991) Zij had een joodse vader en 
een Duitse moeder, studeerde klassieke talen in Amsterdam en werd in 1939 ge-
doopt en studeerde tijdens de WO II theologie in de VS. Ze promoveerde op Schrift 
en traditie in de oude kerk en specialiseerde zich in de 
hermeneutiek, de relatie tot 
de joodse traditie en de christologie. Ze was actief in 
Faith and Order  van de Wereldraad van Kerken en voor 
de Nederlandse Hervormde Kerk schreef ze diverse rap-
porten. Ze neemt afstand van de klassieke triniteitsleer. 
God wordt openbaar in ontmoetingservaringen. In Jezus 
ontmoeten wij de mens die totaal weerspiegeling van 
God is.  
Inleider: dr. Otto Mulder 
Datum: donderdag 11 februari, 19.30 uur 
Plaats: de Schouw,    Toegang: gratis  
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Mattheüs - Profeten en evangelisten in beeld  
Het evangelie van Mattheüs vertelt eigen verhalen 
rondom de geboorte van Jezus: de aanbidding van 
de wijzen, de kindermoord in Bethlehem en de vlucht 
naar Egypte. Het verhaal van Jezus wordt gevormd 
naar het model van Mozes. Allebei worden ze in hun 
jeugd bedreigd, allebei zijn ze leraren met een groot 
gezag. In dit evangelie vinden we eerste aanwijzin-
gen dat de gemeenschap rondom Mozes en de ge-
meenschap rondom Jezus op den duur niet langer 
samenvallen. Tekst en beelden roepen tot bezinning 
op de actualiteit van Jezus’ woorden.  
Zie ook de inleiding op blz. 5 
Inleider: ds. K. Sluiter  
Datum: dinsdag 16 februari 20.00 uur  
Plaats:  Pniëlkerk   Toegang: € 3.50 
 
Film Pieter  Daens                                      Karm                                                                                   
Deze film schildert het portret van de priester Daens, die het ellendige lot van uitge-
buite textielarbeiders en in het bijzonder de kinderarbeid aanklaagt. Naast zijn strijd 
tegen de burgerij, de kerk en de hypocrisie van de 
politiek wordt zijn trouw aan het gegeven priesterlijke 
woord sterk onderstreept. In deze film wordt het con-
flict tussen priester Daens, die Rerum Novarum wilde 
toepassen en de kerkelijke hiërarchie scherp gete-
kend. Een boeiend epos. De film duurt 130 minuten  
Begeleiding: Eef van Vilsteren en Edgar Koning  
Datum:  woensdag 24 februari  
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:   Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo 
Kosten:       €5,- 
 
 
Kleuren van de ziel  met Ruud Bartlema                                                         
OLA                                                                                                                                                                                                                                             
Een biografie in beelden van de kunstenaar Marc Chagall met aandacht voor  de 
joods mystieke wereld waaruit hij voortkwam. Al sinds jaren geniet Ruud Bartlema 
in ons land grote bekendheid vanwege de boeiende manier waarop hij mensen aan 
de hand van met name het werk van Chagall de kleu-
ren van hun ziel laat ontdekken. Wij prijzen ons geluk-
kig hem ook in Almelo weer te mogen ontvangen.                                                                               
Datum: donderdag 25 februari,   
Aanvang: 19.30 uur                                                                                                                              
Plaats: De Schouw, Kerkplein  
Entree: € 3,50 
Spreker:  Ruud Bartlema, theoloog en kunstenaar  
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Lezing over Die Zauberflöte           VVG  
Op zaterdag 27 februari 2010 praat mw. ds. Lydia van Ketel over Die Zauberflöte, 
Mozarts beroemde opera, afgewisseld met aria’s via 
een cd. Aan de orde komen het evenwicht tussen mas-
culiene en feminiene en het ontbreken daarvan aan de 
hand van het libretto van de opera, alchemistische wijs-
heid, vrijmetselarij, de Griekse godenwereld, de ver-
ering van de Egyptische Isis en Osiris, Gerard Reve etc 
etc.  
Boekentafel (Broekhuis Hilarius) aanwezig. 
Spreker: mw. ds. Lydia van Ketel 
Datum: zaterdag 27 februari   
Aanvang:  16.30 uur 
Plaats:  achterzaal Bleekkerk (gratis parkeren) 
Entree: € 4,00 (incl. koffie/thee, drankje en hapje) 
 
VU / Windesheim lezing  Wie is God in onze cultuur?                                     Sch 
Haast elke gelovige heeft een bepaald Godsbeeld dat geworteld is in de eigen au-
tobiografie of in een bepaalde cultuur. Onze Godsbeelden zitten ons dicht op de 
huid, daarom is het eigen Godsbeeld moeilijk te verwoorden. Kennis maken met 
een ander Godsbeeld helpt. Hans Snoek gaat in op Godsbeelden van protestanten 
in Latijns-Amerika, waar hij persoonlijke ervaringen heeft opgedaan. Dit is het op-
stapje naar onze Godsbeelden, die nauw verbonden zijn met onze mensbeelden en 
Nederlandse cultuur.  
Dr. Hans Snoek is docent Bijbelwetenschappen Windesheim Theologie en weten-
schappelijk medewerker Intercultureel Bijbellezen aan de VU 
Datum:  donderdag 4 maart , 20.00 uur 
Plaats:  de Schouw      Entree 3,50 Euro  
 
 
Wereldgebedsdag  
Thema: "Alles wat adem heeft....." 
Organisatie: Raad van Kerken Almelo. 
Datum: vrijdag 5 maart  Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:         Armeense Apostolische Kerk. 
                   Vriezenveenseweg 174 in Almelo 
Toegang:      vrij. 
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Johannes - Profeten en evangelisten in beeld                                                V&T 
Het symbool van de evangelist Johannes is de ade-
laar. Het evangelie ontstijgt schijnbaar aan onze alle-
daagse werkelijkheid: gewone woorden als licht, 
brood, water, herder en wijn verwijzen naar een diepe-
re inhoud als ze op Jezus worden betrokken. Voor 
beeldende kunstenaars is het een uitdaging om de 
dubbele betekenis zichtbaar te maken. Vooral in de 
beeldvorming rondom het lijden en sterven van Jezus 
heeft dit evangelie sterk doorgewerkt. De keuze van 
beelden en teksten laat zien dat bij Johannes ‘boven’ 
nooit los staat van ‘beneden’.     
(zie ook de  inleiding op blz 5) 
Inleider:  ds. K. Sluiter  
Datum:  dinsdag 9 maart    20.00 uur  
Plaats:  Pniëlkerk  Toegang:  € 3.50 
 
Schouw kerkmuziek - Muziek voor het Paasfeest:        Sch 
De passiemuziek is enkele keren in zeer uiteenlopende vormen en stijlen aan de 
orde geweest, muziek dus bij het Lijdensverhaal van 
Christus. Nu schets ik een beeld van de muziek, die 
geschreven is voor het Paasfeest, muziek dus voor het 
feest van de Opstanding van Christus. Ook hiervoor 
maakten grote componisten muziek zoals Heinrich 
Schütz, Johann Sebastian Bach en anderen. We zullen 
via het beluisteren van opnamen diverse composities 
de revue laten passeren. 
Inleider: Henk Kamphuis, organist en cantor in de 
  Grote Kerk Almelo 
Datum: donderdag 11 maart  19.30 uur.  
Plaats: de Schouw, Toegang: gratis  
 
 
Lezing: de vele beelden van God in de Bijbel  
       VVG 
Op zaterdag 20 maart is mw. dr. Anne-Claire Mulder, docente vrouwen- en gender-
studies theologie, onze gastspreker. In haar lezing gaat Mulder in op de vele beel-
den van God in de Bijbel, in het bijzonder op Chochma 
(Hebreeuws) of Sophia (Grieks) als vrouwelijke gestalte 
van God. Ze schetst o.a. het belang van deze gestalte 
van God voor het geloven en de (alledaagse) theologie 
in de 21

e
 eeuw. 

Boekentafel (Broekhuis Hilarius) aanwezig. 
Spreker:  mw. dr. Anne-Claire Mulder 
Datum:  zaterdag 20 maart, 16.30 uur 
Plaats:  achterzaal Bleekkerk, vrij parkeren   
Entree:  € 4,00 (incl. koffie/thee, drankje & hapje) 
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Lentedienst              
Het Leger des Heils in Almelo viert op zondag 21 maart 
het begin van de Lente met twee bijzondere activiteiten. 
In de morgendienst wordt medewerking verleend door 
het jeugdkoor Con Spirito uit Borne.  Het koor staat 
o.l.v. Hetty Verhagen   
Datum:   zondag 21 maart   Aanvang: 10.00 uur 
Lenteconcert 
‘s middags is er een lente concert door het muziekkorps 
en zangkoor van het Leger des Heils in Almelo. Het 
muziekkorps staat o.l.v. Menno M. v/d Woude en het 
zangkoor o.l.v. Ab Sprokkereef. In het concert zal de 
sopraan Marjorie Sprokkereef uit Den Haag haar mede-
werking verlenen. 
Datum:  zondag 21 maart  15.00 uur 
Plaats:  kerkgebouw aan de Troelstralaan   
Toegang:     vrij voor dienst en concert 
 
Spiritualiteit van de Matthäuspassion van Bach                                             OLA 
In het spoor van een al vroeg ontstane gregoriaanse traditie componeerde Bach de 
Mattheuspassion voor de Goede Vrijdagliturgie te Leip-
zig in 1741, negen jaar voor zijn dood. Geen concert 
maar liturgie. Waar wij pauzeren werd toen gepreekt...!  
Luisterend en overwegend zullen wij bezig zijn met wat 
hem innerlijk bij het toonzetten bewogen heeft. Tot op 
de dag van vandaag blijkt Bach een betrouwbare gids 
te zijn voor allen die hun weg zoeken naar God.  
Spreker: Dr. Ad de Keyzer, werkzaam bij het  
  Titus Brandsma Instituut in Nijmegen 
Datum: donderdag 25 maart - 19.30 uur                                                                                                                    
Plaats: De Schouw, Kerkplein - vrij parkeren    
Entree: € 3,50 
 
Jeremia - Profeten en evangelisten in beeld 
        V&T  
Het boek van en over de profeet Jeremia is een aangrijpend boek. Jeremia is uitge-
leverd aan zijn opdracht om het woord van God te verkondigen, niet alleen in wat 
hij zegt, maar ook in wat hij doet en zelfs in het lot dat 
hij ondergaat. God vraagt onnoemelijk veel van deze 
getuige die zich dan ook meer dan eens overvraagd 
voelt. Jeremia is in de Stille Week een stem die ons de 
diepten van het lijden te binnenbrengt en de onver-
woestbaarheid van de hoop stem geeft. 
Inleider:       ds. K. Sluiter (zie ook blz. 5) 
Datum:  dinsdag 30 maart   Aanvang: 20.00 uur  
Plaats:  Pniëlkerk     
Toegang:  € 3.50 
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Mystieke Tekstlezing: Teresa van Avila                                                          Karm 
Wij lezen samen uit de Innerlijke Burcht van de 
Spaanse mystica Teresa van Avila, (16

e
 eeuw) 

Zij schreef om haar manier van denken, verlan-
gen en handelen levend te maken voor anderen. 
En niet alleen voor haar tijdgenoten, maar nog 
steeds is zij voor velen een inspiratiebron op de 
geestelijke weg. Teresa lezen is een spannend 
avontuur als we dit samen proberen.  
Begeleiding: Jan Heetkamp en Nicola van de 
Rakt         
Data: zaterdagen 10 en 24 april; 8 mei 
 van  10.30 - 15.00 uur 
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan, Almelo    
Kosten:  € 37,50 
 
 
 
Geloof – ongeloof                              Karm 
Deze keer staan we graag, samen met u, stil, bij de weg van Pasen, Hemelvaart 
naar Pinksteren. Het zijn grote woorden die veel 
kunnen betekenen op onze geloofsweg. Ze ver-
tellen over de weg, die Jezus, te midden van 
ons, is gegaan. Waar raken deze feesten ons? 
Hierover willen we samen, op een creatieve ma-
nier, in gesprek gaan. 
Begeleiding: Els Bos en Nicola van de Rakt 
Data:  dinsdag 13 en 27 april; 11 en 25 
mei    van 14.30 – 16.30 uur 
Plaats: Pastoraal centrum, Rembrandtlaan  
Kosten:  € 20,-                                                                                                                          
 
DIZ Emslandlager - Wiek rechts 22 - 26871 
Papenburg - Tel: 04961 - 916306 
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Programma :  1945-2010 
rond 65 jaar gedachtenis van hen die vielen in het verzet en de bevrijding in Alme-
lo.                             Er zijn verschillende activiteiten in Almelo:  
 
16 april - Een speurtocht naar de Emslandkampen - lezing 
Vlak over de grens met Drenthe en Groningen hebben vijftien concentratiekampen 
gestaan. Deze Emslandlager staan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Auschwitz en 
Dachau, niet synoniem voor de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. 
Deze Emslandkampen zijn eenvoudigweg doodgezwegen.  
Twents Cultuurhistorische Vereniging. Info: secr. Fimke Kalsbeek, Wierdense-
straat 4-8, 7607 GH Almelo. mail: twentsecultuurhist.ver@home.nl  
Inleider: Pieter Albers uit Emmen  
Plaats: de Schouw     Aanvang: 20.00 uur           Kosten: niet-leden 3 Euro. 
 
23 april - Excursie Emslandroute, Stichting Historische Kring Stad en Ambt 
Almelo. Voor deelname neme men contact op met secr. H.J. Kleisen, Bornsestraat 
176, 7601 GL Almelo. mail: historischekringalmelo@hotmail.com  april 23  
 
29 april - Filmavond over geschiedenis van de joden in Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog en in Israel. Uit de actuele films wordt een selectie ge-
maakt, om de vragen van de Shoa en de staat Israel te kunnen bespreken.  
Inleider:  dr. Otto Mulder 
Plaats: de Schouw, 19.30 uur    Toegang:  gratis 
 
4 mei - En de buit bedroeg 40 miljoen 
De verteller Loek Boer vertelt het verhaal van de geslaagde overval op de Neder-
landse Bank in Almelo op 15 november 1944 door 8 man van de KP onder leiding 
van Derk Smoes die in totaal 46,1 miljoen opleverde. Kort daarna bleken de pro-
blemen en het verraad. Het duo NIHZ met Bobby Rootveld en Sanna van Elst ver-
zorgen deze bijzondere avond van gedenken na 65 jaar bevrijding met Joodse 
muziek.  
Programma in de Grote Kerk na de herdenking op het Van Donkelaarsplein 
Aanvang: 20.30 uur 
 
24 april  Opening van de tentoonstelling over Titus Brandsma en ds. G.J. de 
Geus in de Grote Kerk. Via het Museum voor priester Karmeliet Titus 
Brandsma in Bolsward kunnen we een tentoonstelling organiseren in de Grote 
Kerk i.s.m. de Elisaparochie.  Om 15.00 uur zal dr. C.J.H.de Geus uit Groningen 
een inleiding geven over het werk en het leven van zijn vader ds. G.J. de Geus, 
die in Almelo als predikant van de Grote Kerk op 28 januari 1942 werd opgepakt 
tijdens een catechese-bijeenkomst in het Kolkje en op 13 juli 1942 omkwam in 
Dachau. Dat lot trof ook andere predikanten en ook Titus Brandsma, die op 19 
januari was opgepakt en in Dachau stierf op 26 juli 1942.    
 
8 mei - Excursie per bus naar de Emslandlager van de Twents Cultuurhistori-
sche Vereniging. Voor deelname neme men contact op met secr. Fimke Kalsbeek, 
Wierdensestraat 4-8, 7607 GH Almelo.  mail: twentsecultuurhist.ver@home.nl  



 Dag    Overzicht Activiteiten         Zie blz 
 
elke vrijdag en zondag         kerk en radio                                                    03 
januari 
do 07   Remco Campert      03 
di 12   start: icoonschilderen     03 
do 14   Jürgen Moltmann      04 
do 14   Speling leesgroep     04 
za 16   cursus: Die Zauberflöte    04  
zo 17   begin week van gebed voor de eenheid  06                                                                                      
di 19   Daniël in beeld     05 
za 23   cursus: Die Zauberflöte    05 
di 26   rond de Schrift      07   
do 28   poëzie met Andries Govaart    07 
za 30   cursus: Die Zauberflöte     04 
februari 
do 04   Schouw literatuur     08 
di 09   rond de Schrift      07 
wo 10    duurzame toekomst     08 
do 11   Ellen Flesseman-van Leer en Het Woord  08  
di 16              Mattheus in beeld     09 
di 23   rond de Schrift     07  
wo 24   film Pieter Daens      09 
do 25   Chagalls kleuren van de ziel    09 
za 27   lezing over Die Zauberflöte    10 
maart  
do 04   VU / Windesheim lezing    10   
vr 05   wereldgebedsdag      10 
di 09   rond de Schrift      07 
di 09   Johannes in beeld     11 
do 11   Schouw kerkmuziek     11 
za 20   de vele beelden van God in de Bijbel  11 
zo 21   lentedienst, lenteconcert    12 
di 23   rond de Schrift      07 
do 25   spiritualiteit van de Matthäuspassion  12  
di 30   Jeremia in beeld      12 
april 
za 10   mystieke tekstlezing: Teresa van Avila  13 
di 13   geloof – ongeloof     13 
wo 14   Speling leesgroep     04 
vr 16   een speurtocht naar de Emslandkampen 
do 22   Speling leesgroep     04 
vr 23   excursie Emslandroute    14 
za 24   mystieke tekstlezing: Teresa van Avila  13 
di 27   geloof – ongeloof     13 
do 29   geschiedenis van de joden in Nederland   14 
mei  
di 04   en de buit bedroeg 40 miljoen   14 
za 08   mystieke tekstlezing: Teresa van Avila  13 
za 08   excursie naar de Emslandlager   14 
di 11   geloof – ongeloof     13 
di 25   geloof – ongeloof     13 
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Concert Salve Regina in de  Elisakerk Almelo 
Op het programma staan religieuze liederen uit  
Rusland, West-Europa en Amerika.  
Jacob Vermaat zegt: “Tijdens enkele rondreizen raakte ik als 
protestant diep onder de indruk van de devote en ingetogen lie-
deren van de Russisch Orthodoxe kerk. Ik bespeurde parallellen 
met de spiritualiteit van de liederen rond Maria. Vandaar dit con-
cert met Russische en andere liederen rondom Maria.”    
Zang: Jacob Vermaat, bas; Piano: Christo Iliev    
zondag: 16 mei  om 15.30 uur     Kosten: € 5,- 
 
"Orgel op zaterdag"         
Bespelingen in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57 
Aanvang: 14.00u precies;  duur ca. driekwartier.  
za 06-02  Arend Kettelarij   
za 20-02  Hans Smeenk   
za 06-03  Gerard van Reenen  /  Femke Smissaert : declamatie  
za 20-03  Erik Nijzink   
za 03-04  Gijs van Schoonhoven   
za 17-04  Folkert Binnema   
za 01-05  Jan Braakman   
za 15-05  Dick Sanderman   
za 05-06  Martin Koning   
za 19-06  Timo Beek   
  
Concerten in de Grote Kerk te Almelo 
zo 31-01 Cantorij Lambertusbasiliek Hengelo o.l.v.  
 Louis ten Vregelaar m.m.v. Maaike Dessens:  
 blok fluit, Liedeke ten Vregelaar: cello en  
 Gerrit Hoekstra: orgel   
zo 14-03 Orgel-wandelconcert, organist : Harm Jansen.   

 Dit concert begint in de Doopsgezinde Kerk,  

 tweede helft in de Grote Kerk  

 Aanvang beide concerten: 15.30 uur 

 

Concert in de ST. Georgiusbasiliek 

 

zo 17-01  

zo 14-02  

zo 21-03   

zo 30-05  

zo 18-04   
"Muziek 
en Sfeer" door het Vocaal Ensemble Gregori- 
       ana uit de Amsterdamse Obrechtkerk.  Zij zingen 
        gregoriaans gebaseerd op tiende-eeuwse handschrif -
       ten en geïnspireerd door mondelinge oosterse tradi-    
       ties. Zie voor meer informatie over hen 
www.gregoriana.nl. Tevens zullen Valeria  
       Boermistrova, mezzosopraan en Henk Linker, orgel, hun medewerking verlenen.  
       Aanvang: 15.30 uur  Toegang: vrijwillige bijdrage . 
 
i.v.m. de restauratie van de Georgiusbasiliek is de kans dat de  concerten in april en mei  niet doorgaan, 
vrij groot.  

Toegang vrij - 
vrije bijdrage bij  

de uitgang 

16 Concertagenda 

Toegang vrij -  
een collecte aan de  

uitgang 

"Muziek en Sfeer" door Valeria Boermistrova,  
mezzosopraan en Henk Linker, orgel in de St. Geor-
giusbasiliek. Er zal gemusiceerd worden met het  
kist-, transept- en hoofdorgel.  Aanvang 15.30 uur.  
Toegang: vrijwillige bijdrage.  

Toegang vrij- 
vrijwillige bijdrage  


