
  

 

In deze brochure: 
 

 
Jung, de ziel en wij - cursus 

Vertrouwen in de economie 

Psalm van de week 

Apocriefen in de kunst  

De vreugde van het evangelie 

Wereldgebedsdag  

Hemelse beelden 

Henoch en de zondvloed 

Zin in film 

 

“Opdat allen één zijn” 

 

Deze brochure is het resultaat van een waardevol  

oecumenisch samenwerkingsverband in Almelo. 

 

www.raadvankerkenalmelo.nl 



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

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

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

Deze brochure kan worden bekeken op: www.raadvankerkenalmelo.nl en   

www.pga-almelo.nl/  De eerste brochure verscheen in augustus 2008.   

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

DG Doopsgezinde Gemeente   Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo  

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

Elisa Elisaparochie                      Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo 

  Tel: 0546-545040     www.elisapaz.nl   

Karm Karmel Twente                    Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo                                                

                                                      Tel: 0546-536410  

LdH   Leger des Heils                   Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo  

                                            Tel: 0546-810315  

OLA  Oecumenisch Leerhuis  De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo  

         Almelo Tel: 0546-454207       

PGA Protestantse Gemeente       Activiteiten van de PGA worden gehouden 

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

 Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 

RGT Remonstrantse              Contact Gemeente Twente:  

 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                                                       

Sch   Schouwlezingen                   De Schouw - Kerkplein 3 - Almelo                                                       

        Tel: 0546-454207       

VVG  Vereniging van Vrijzinnig     De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   

          Godsdienstigen      Tel: 0546-871638  www.debleekalmelo.nl 

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

  ahogendoorn@hetnet.nl  tel: 0546-823836  

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

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

Televisie: aavisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 

Internet: www.omroepalmelo.nl/live 

Tijden van uitzending 

Zondag:  09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst 

  11-12 uur: kerk en samenleving 

Adres: Radio Almelo   

  Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo  

  t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814  Fax: 0546-823306 

Aanvragen van muziek: 

  Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur  Tel: 0546-821814 

  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 

Algemene informatie VVG & DG 

Iedere vierde zaterdag van de maand in 2014 / 2015 om 16.30 uur is er een geza-

menlijk programma van de Doopsgezinde Gemeente Almelo en de 

Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG). Daarnaast is er een 

driedelige cursus op drie ochtenden in januari 2015.  

Plaats:  Bleekkerk, Hofstraat 1 

Toegang: Voor VVG-leden/donateurs en leden van de   

 Doopsgezinde Gemeente is de toegang € 5,-.  

 Overige bezoekers betalen € 7,50, inclusief  

 koffie/thee, hapje en drankje.  

 Uitzondering: 24 januari 2015 speciaal tarief  

 van resp. € 7,50 en € 10,- 

Jung, de ziel en wij; cursus door Harm Knoop.                                      VVG&DG 

Carl Jung (1875-1961) gaf de wereld een groot geschenk: bewustzijn van het onbe-

wuste. Valt over dat onbewuste wel iets zinnigs te zeggen? In de driedelige cursus 

‘Jung, de ziel en wij’ introduceert Harm ons in die wereld van het onbewuste, van 

dromen en hun dynamiek, van projecties en de taal van de 

ziel.  

De thema’s van de 3 ochtenden:  

zaterdag 3, 17 en 31 januari  van 10.00-12.00 uur  

1. Inleiding in Jung: de wereld van het onbewuste 

2. De taal van de ziel: sprookjes, dromen, mythen 

3. Jung, religie en het zelf/Zelf 

 

Harm Knoop, theoloog, werkt met vrijmoedigheid als voor-

ganger in de vrijzinnigheid, als trainer/coach, docent, inspi-

rator, vertrouwenspersoon. Altijd als schatgraver. De schat in het binnenste van 

mensen helpen vinden, opgraven, ontsluiten. Dat is zijn mythe en missie. Hij 

schreef ‘Leef je eigen mythe’, over religie, mythen en ons zelf. 
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Spiritualiteit in het dagelijkse leven                                                              Karm 

Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, is verbonden met onze wijze 

van ‘in het leven staan’. Wij kiezen een thema uit het dagelijkse leven en verken-

nen in stilte wat dit aan associaties oproept. Vervolgens wisselen we dit uit. Aan 

de hand van een gerichte vraag ontdekken we hoe dit thema in ons gelovig zijn 

doorwerkt. Dit blijkt altijd weer verrassend en verhelde-

rend te zijn! Zo samenkomen is bevrijdend en geeft in-

zicht in je eigen spiritualiteit. 

Data: donderdag 8 januari, 

 12 februari, 12 maart en 9 april 

Tijd: 19.45 - 21.30 uur Begeleiding: Frida Koopman 

Plaats:  Karmel Almelo Rembrandtlaan 25 

Kosten:   € 5,- per avond  Vooraf aanmelden ge-

wenst 

Troost                                      RGT  

Troost is niet alleen een belangrijk thema in de godsdienst maar ook in de filoso-

fie. De nodige denkers hebben erover nagedacht. Boëthius (480-524) schreef in 

de gevangenis in afwachting van de voltrekking van zijn doodvonnis zijn beroem-

de boek over de troost van de filosofie en Alain de Botton schreef in het jaar 2000 

een boek met dezelfde titel. Cornelis Verhoeven schreef een kleine filosofie van 

de troost en introduceerde daarin de term ‘oerverdriet’ dat 

als een droesem op de bodem van onze ziel zou liggen. 

Wij vinden troost in de natuur, in schoonheid en in ons 

geloof. Wat is het waardoor zij ons troost bieden?  

Inleider: ds. Foeke Knoppers 

Data:  maandagavonden 12 en 26 januari  

 en 9 februari van 20.00-21.30 uur  

Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3, Almelo  

Toegang:  vrij         Syllabi beschikbaar 

 

Rond de Schrift                                                                                               Karm 

Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Wat raakt ons? We ko-

men bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in 

de tekst staat en wisselen dit uit. Vervolgens vragen we 

ons af wat dit voor ons dagelijks leven betekent.  

Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga   

Data: dinsdag 13 en 27 januari  

 10 en 24 februari 14 en 28 april,  

 12 mei en 2 juni  

Tijd:   van 10.00 – 12.00 uur  

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,- per bijeenkomst     

 Vooraf aanmelden gewenst 

 

Augustinus  
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Randschrift, kunst van de apocriefe boeken                                                 PGA 
Rondom de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament ligt een brede rand 

van boeken die apocrief  of  deuterocanoniek  worden genoemd. Ze vormen een 

rand om de Schrift. Een deel heeft vervolgens zijn weg 

naar de religieuze kunst gevonden en dat heeft weer aan 

de bekendheid van die boeken bijgedragen. Op schilde-

rijen, tekeningen en gravures zijn onderwerpen en the-

ma’s te zien die  Bijbels aandoen maar die zijn ontleend 

aan die brede rand van geschriften rondom de Bijbel. 

Kunstenaars voelen zich aangesproken en lijken alle 

details aan te grijpen om de verhalen uit te beelden.  

Begin 2015 zijn er nog avonden over het boek Tobit en 

over de apocriefen van het Nieuwe Testament.  

De 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.  

Tobit en Tobias                                                                                                 PGA 
Het verhaal kon veel kunstenaars, onder wie Rembrandt, bekoren. Een vader, To-

bit, en zijn zoon Tobias spelen de hoofdrol in deze novelle. In Nineve, zijn balling-

schapsoord, is de rechtvaardige oude Tobit slachtoffer 

van onrecht en ongeluk. Een schat die hij heeft achterge-

laten in Medië moet uitkomst brengen. Zijn zoon Tobias 

gaat de schat halen, vergezeld door de aartsengel Rafaël 

incognito. In Medië moet Rafaël ook de wanhopige Sara 

helpen:  haar huwelijkskandidaten sterven in de nacht 

voor het huwelijk. Met hulp van Rafaël kunnen Tobias en 

Sara trouwen. Tobias brengt de schat terug en met de gal 

van een vis geneest Tobias zijn blinde vader. Tobias gaat 

met Sara terug en zij overleven de val van Nineve.  

Datum:  dinsdag 13 januari om 20.00 uur in de Pniëlkerk   

 

Icoon schilderen                                                                                             Karm 

In een bezinnende sfeer wordt een icoon geschilderd met op de achtergrond By-

zantijnse 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.  

Begeleiding: André Bourgonje, Edgar Koning  

 en Henny Leemreize   

Data: 14 dinsdagen van 13 jan. tot 14 april  

Tijd: van 19.30 - 21.45 uur   

Plaats:  Karmel, Rembrandtlaan  

Kosten: €100,-  inclusief plank en verf.  

 Vooraf aanmelden noodzakelijk  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_%28aartsengel%29
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 Week van het gebed voor de eenheid 

Oecumenische zang- en gebedsdienst   

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen – 18 tot en met 25 januari 

2015 – heeft als thema: Dorst? Het verhaal van de Samaritaanse vrouw die bij de 

put in gesprek raakt met Jezus over “levend water” ( Joh. 4,7) is hierbij het uit-

gangspunt. Over de hele wereld bezinnen christenen zich in deze gebedsweek op 

dit thema, door samen te lezen, bidden en zingen. De 

wijkgemeente NOACH en de Sint Jozefgeloofsgemeen-

schap in Almelo Noord komen  samen rond dit thema in 

een oecumenische zang – en gebedsdienst, waar de 

koren uit de beide kerken gezamenlijk de viering zullen 

opluisteren. 

 zondag 18 januari om 10.00 uur  

 in de Schelf (Binnenhof 53, Almelo) 

 U wordt van harte uitgenodigd om bij deze 

 viering aanwezig te zijn. 

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 

woensdagavonden en een weekend (vrijdagavond en 

zaterdag), aanvang 18.30 uur in De Ontmoeting, Bor-

nerbroeksestraat 457B                                                                            

Start:  woensdag 21 januari  

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd en 

duurt tot 21.30 uur. De cursus is kosteloos, er wordt al-

leen een bijdrage gevraagd van 3,50 euro voor de maal-

tijd. 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 

Wie zijn wij?                                                                                                    Karm 
Identiteit is het nieuwste boek van de Vlaamse psycho-
loog Paul Verhaeghe. Het richt zich vooral op hen die 
het probleem van het neoliberalisme nog niet onderken-
nen of te licht inschatten. Hij roept ons daarbij op in de 
eerste plaats onszelf, onze waarden en ons ‘zelfbedrog’ 
kritisch onder ogen te zien. Willen we niet allemaal de 
allergoedkoopste artikelen? Maar wat betekent dit voor 
hen die het produceren en vervoeren? Na een inleiding 
over zijn kijk op mens en samenleving volgt een gedach-
tenwisseling. Begeleiding: Eef van Vilsteren 
Datum: woensdag 21 januari van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Rembrandtlaan  Kosten € 5, -  
 Vooraf aanmelden gewenst 
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 Zonder vertrouwen in de economie vaart niemand wel                   OLA                      

 

Vertrouwen vormt een kernbegrip in de kredietcrisis die ons sinds 2007 trof. Het 

consumentenvertrouwen daalde, bedrijven investeerden minder, mensen werden 

ontslagen. Wantrouwen was er mede oorzaak van dat de economie in een negatie-

ve spiraal terecht kwam. Professor A. Heertje zal ingaan op de relatie tussen ver-

trouwen en economie. Hij reikt ons bouwstenen aan voor 

een duurzame economische ontwikkeling. Hij wil ons per-

spectief bieden op een humane samenleving met een 

economisch leven, waarin aan de behoeften van de men-

sen van vandaag en morgen recht gedaan wordt en inspi-

ratie, vernieuwing en initiatief aangemoedigd worden.  

Spreker:  prof. dr. A. Heertje emeritus hoogleraar  

  van de Universiteit van Amsterdam 

Datum: donderdag 22 januari van 19.30-21.30 uur 

Plaats: De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren 

Entree: vrije, zo mogelijk, royale bijdrage 

Vroegchristelijke kunst,                                                                            VVG&DG 

de introductie van een nieuwe beeldtaal 

Met de komst van het Christendom als nieuwe religie in 

het Romeinse Rijk kwam er ook een nieuwe beeldtaal tot 

stand. In de vroegchristelijke gemeenschappen in de 

hoofdstad Rome werden vooral in de catacomben schilde-

ringen aangebracht die het verhaal van Christus en zijn 

volgelingen vertellen. Ook de evangeliën verspreidden 

zich over de langzaam groeiende christelijke wereld. Mon-

niken in het Ierse en Engelse kloosterleven illustreerden 

die vaak al vanaf de 8e eeuw na Christus voor de ongelet-

terden.  

Frederike Upmeijer, kunsthistorica, zal op deze nieuwe 

beeldtaal ingaan aan de hand van beeldmateriaal. Ze ont-

wikkelt en begeleidt culturele reizen; houdt zich bezig met 

het verzorgen van culturele programma's, stadswandelingen en cursussen. 

Zaterdag 24 januari om 16.30 uur in de Bleekkerk  

Zie ook de informatie op blz. 3 

Troost                                                                     RGT  
Inleider: ds. Foeke Knoppers 
Data:  maandagavond  26 januari   
Tijd: van 20.00-21.30 uur  
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3, Almelo   
 Syllabi beschikbaar 
 Zie de inleiding op blz. 4 
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Zin in Film  

In een kleine groep kijken we naar films met artistieke en spirituele diepgang. Het 

gaat om 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. Iedere laatste maandag van de on-

even maand. 

The Patience Stone, een film van Atiq Rahimi  

Volgens een oude Perzische legende bestaat er een mysterieuze steen aan wie je 

alles kunt toevertrouwen. De steen luistert terwijl je alles deelt: je verlangens, je 

pijn, je hele leven. En op een dag barst de steen uiteen. In een land dat ver-

scheurd wordt door oorlog, waakt een mooie vrouw over 

haar ernstig zieke man. Hij is getroffen door een kogel in zijn 

nek en leeft sindsdien als een kasplant in volledige stilte. Op 

een dag begint de vrouw te praten tegen haar comateuze 

man. In één lange biecht vertelt ze hem over haar jeugd, 

haar frustraties, haar eenzaamheid, haar dromen en haar 

verlangens. 

Datum: maandag 26 januari van 19.45 - 21.45  uur 

Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  Kosten: € 5 -  

Apocriefen van het Nieuwe Testament                                                           PGA 
Met het vastleggen van de canon van het Nieuwe Testament vallen andere ge-

schriften over Jezus als Verlosser af: ze zijn ‘apocrief’ , ‘niet gezaghebbend’. Er 

duiken nog altijd nieuwe apocriefe teksten op. Men verdeelt 

die honderden uiteenlopende teksten in apocriefe Evangeli-

ën, Handelingen, Brieven en Openbaringen. Evangeliën 

richten zich bij voorkeur op de ‘witte’ gedeelten in het  Evan-

gelie, het begin en het einde van Jezus’ leven. In zgn. kind-

heidsevangeliën heeft Jezus als knaap uiterst opmerkelijke 

trekken.  Die bleven niet onopgemerkt in de kunst. 

Datum:  dinsdag 27 januari om 20.00 uur Pniëlkerk,  
Toegang: € 4,-   Zie ook het Randschrift  op blz. 5 
  
Joachim en Anna, Maria en Jozef en het kind Jezus                                    PGA 
Onder de kindheidsevangeliën  neemt het Proto-evangelie van Jacobus een bij-

zondere plaats in; het biedt een wonderverhaal over Anna en Joachim die een 

dochter, Maria, kregen. Uitgebreid komen haar geboorte en 

opvoeding aan de orde en daarna haar huwelijk met Jozef. 

Het geboorteverhaal van Jezus wordt met nieuwe aspecten 

verteld, zoals ook het dramatische vervolg: de vlucht naar 

Egypte, de kindermoord in Bethlehem en de moord op de 

priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Scè-

nes uit dit Proto-evangelie komen veelvuldig terug in de 

beeldende kunst.   

Datum:  dinsdag 3 februari om 20.00 uur Pniëlkerk, 
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Psalm van de week                                                                                          Karm 

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Iedere 

dinsdag is er om 08.00 uur een psalmviering in de dagkapel van de Elisakerk. Wat 

gebeurt er met ons wanneer wij deze psalm lezen of zingen? 

We bespreken de psalm met de methode Rond de Schrift. 

We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Wat 

raakt ons? We vragen ons af wat dit voor ons dagelijks leven 

betekent en spreken hierover met elkaar.  

Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 

Data:   dinsdag 3, 17 februari en  3, 24 maart.  

  van 10.00 - 11.00 uur  

Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25 

Kosten:  € 5 - per  bijeenkomst  Vooraf aanmelden gewenst  

Adam en Eva in Genesis 2-4 nader bezien                                                     PGA 

De schepping van man en vrouw wordt in de Bijbel tweevoudig beschreven.  Als 

imago Dei, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en daarna in het paradijs de 

schepping van de mens en zijn vrouw uit zijn rib.  De kennis van goed en kwaad, 

de slang, de ‘zondeval’, de verdrijving uit het paradijs en de 

broedermoord van Kain op Abel zijn inspirerende verhalen 

voor gelovigen, maar ook voor kunstenaars, psychologen en 

filosofen.  Ook hier is een Babylonische parallel bekend in 

het Gilgameš- epos.  Wat is de mens? Een eindproduct van 

de evolutie of een unieke schepping?  

Inleiders:  dr. Otto Mulder en Rini Bekkers  

Datum:  donderdag 5 februari van 20.00 -22.00 uur 

Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3. Kosten: € 4,-  inclusief koffie / thee.  

Troost                                                                                        
Inleider: ds. Foeke Knoppers 
Datum:  maandagavond  9 februari van 20.00-21.30 uur  
Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3, Almelo  (Zie ook blz. 4) 

Jezus’ nederdaling ter helle                                                                             PGA 
Een ander apocrief geschrift schenkt juist aandacht aan Jezus’ einde. Het bestaat 

uit twee delen; de Handelingen van Pilatus bieden een ambtelijk verslag van Nico-

demus die de gebeurtenissen in Jeruzalem van dichtbij zou 

hebben meegemaakt. Het tweede deel, Het Evangelie van 

Nicodemus, handelt over de nederdaling van Jezus naar het 

dodenrijk. De zonen van de priester Simeon, die het kind Je-

zus in de tempel in zijn armen hield  berichten dat ze Jezus de 

poorten van het rijk van Hades, het dodenrijk hebben zien 

openen. Als Mattheüs bericht dat de doden uit hun graven 

kwamen, dan staat hier wat daaraan voorafging.  

Datum:  dinsdag 17 februari om 20.00 uur Pniëlkerk  

Toegang:  € 4,-  Zie ook het Randschrift op blz. 5 

 

   RGT 
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Titus Brandsma, de musical                                                                          Karm 
De karmeliet Titus Brandsma (1881 - 1942) stierf in het concentratiekamp Dachau 

vanwege zijn verzet tegen het Nazisme. Voor vele mensen is hij nog steeds een 

groot inspirator met name vanwege de wijze waarop hij bezield in het leven stond. 

Zijn consequent leven vanuit zijn diepste overtuiging in 

alle omstandigheden. In 2013 hebben leerlingen van het 

Titus Brandsma Lyceum te Oss een musical opgevoerd  

t.g.v. het 90 jarig bestaan van hun school; een heel ei-

gentijdse weergave van wie Titus was en betekent voor 

jongeren nu. We kijken samen naar de opname van 

deze musical.  

Begeleiding: Sanny Bruijns en Frida Koopman 

Datum: vrijdag 20 februari  
Tijd:  van 16.30 - 20.00 uur te Zenderen 
Kosten: € 5,- Vooraf aanmelden gewenst 
 
De 40-dagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die 

leven vanuit hun christelijke wortels. In een meditatief 

samenzijn gaan we met teksten, muziek en stiltemedi-

tatie in op dit thema. Begeleiding: Leden Karmelfamilie.  

Data: woensdag 25 februari  

 4,11,18 en 25 maart en 1 april  

Tijd: van 19.00 - 19.45 uur 

Plaats:  Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan   

 Geen kosten. 

Verandert het vertrouwen in de arts?                                                             OLA 

Nog niet zo lang geleden stond het vertrouwen in de arts niet ter discussie. Patiën-

ten vertrouwden er op dat de arts zijn kennis en vaardigheden inzette voor de be-

scherming en herstel van de gezondheid van zijn patiënten. Maar veranderingen 

in de maatschappij zijn van invloed op de arts-patiënt relatie. Wordt het vertrou-

wen daarmee op de proef gesteld? Hoe autonoom is de arts nog? Wie bepaalt 

mede zijn handelen? Vragen als deze zullen worden 

belicht door dr. Sipke Lindeboom vanuit zijn perspectief 

van medisch  specialist en jurist.  

Spreker: dr. S.F. Lindeboom was 25 jaar werkzaam als 

neuroloog, studeerde daarna rechten, met name ge-

zondheidsrecht, en is voorzitter van klachtencommissies 

en adviseur van specialisten en ziekenhuizen op gebied 

van patiëntveiligheid. Aan de Universiteit Groningen 

begeleidt hij coassistenten. 

Datum: donderdag 26 februari 19.30 - 21.30 uur 

Plaats: De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren 

Entree: vrije, zo mogelijk, royale bijdrage 
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Leesgroep Speling                                                                                           Karm 

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In de artikelen wordt 

gezocht naar de onderstroom van het dagelijkse leven. 

In de jaargang 2014 besteedt Speling aandacht aan 

seks, sociale media, sport en stress. De centrale vraag 

in ieder nummer is: waar bieden die gebieden ontwik-

kelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? In de 

groep gaan wij, aan de hand van enkele vragen, in ge-

sprek over de artikelen.  

Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns   

Datum: donderdag 26 februari van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25 

Kosten:  € 5,- per bijeenkomst Vooraf aanmelden gewenst 

Hemelse beelden                                                                                      VVG&DG 

Hoe denken en spreken mensen vandaag de dag over de hemel? En welke bete-

kenis heeft dat voor hun persoonlijk leven en geloof? Met een ‘letterlijke’ opvatting 

van de hemel komen vrijzinnige mensen niet ver. De hemel gaat over iets wat alle 

begrip te boven gaat. Daarom kun je er het beste op een verbeeldende manier 

over spreken.  

Deze lezing zal insteken bij de ontelbare moppen die 

over de hemel bestaan. Humor blijkt een verbeeldende 

wijze waarop we met leven en dood, met existentiële 

vragen en moeilijke gebeurtenissen, kunnen omgaan. 

Hetty Zock is verbonden aan de Rijksuniversiteit 

Groningen als hoogleraar Geestelijke Verzorging na-

mens het KSGV en de VVP. Daarnaast heeft zij een 

eigen bureau voor training en coaching/supervisie aan 

pastores en zorgprofessionals. 

Zaterdag 28 februari  om 16.30 uur  in de Bleekkerk 

Zie ook de informatie op blz. 3 

De vreugde van het evangelie                                                                        Karm 

Eind 2013 verscheen dit document van Paus Franciscus. Het stelt drie thema’s 

aan de orde die de moeite waard zijn om samen bij stil te staan: Het evangelie is 

een boodschap van vreugde, De kerk is bij uitstek mis-

sionair, en Het evangelie is goed nieuws voor de armen. 

Wat betekent dit voor mij, hoe laat ik mij hierdoor ra-

ken? Samen lezen we fragmenten uit deze brief en 

gaan erover met elkaar in gesprek.  

Begeleiding: Eef van Vilsteren 

Data: woensdag 4 en 11 maart  

Tijd: van 19.45 - 21.00 uur  

Plaats: Karmel, Rembrandtlaan  

Kosten:  € 10,-    Vooraf aanmelden gewenst 
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Het thema van de wereldgebedsdag 2015 is: " Begrijp je mijn liefde?" 

De orde van dienst voor de viering is dit jaar voorbereid door vrouwen van het we-

reldgebedsdagcomité van de Bahama's. De wereldgebedsdag Nederland maakt 

deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen en heeft als motto: samen 

vieren, samen bidden, samen delen. De wereldgebedsdag is één van de oudste 

oecumenische bewegingen en ontstond in het begin van de 19e  eeuw. Aan de ge-

zamenlijke dag van gebed nemen nu bijna 180 landen 

deel. In Nederland wordt al vanaf 1929 deelgenomen 

aan de jaarlijkse viering. 

Medewerking wordt verleend door enkele koren. 
Datum:            vrijdag 6 maart   
Aanvang:  19.30 uur 
Plaats:            Armeens Apostolische Kerk,                             
 Vriezenveenseweg 174  
Toegang:        Vrij. U bent van harte welkom! 

 

Henoch en de zondvloed Genesis 6-9 nader bezien                                      PGA 

Naast Noach is Henoch een rechtvaardige, die wandelt met God. In het boek He-

noch, dat later is geschreven, is sprake van hemelreizen en de uitleg van de cata-

strofe van de zondvloed die zal komen. In de Bijbel zijn in Genesis 6-9 sporen terug 

te vinden van twee verhaaltradities. De aanleiding tot de 

zondvloed verschilt sterk van de Babylonische versie. In 

de wetenschap is gezocht naar antwoorden op kosmische 

catastrofes en op het ontstaan van de werelddelen. De 

Bijbel heeft een geheel eigen boodschap ten aanzien van 

leven en overleven in de chaos. In de wetenschap zijn er 

nog vele open vragen. Wij staan open voor uw vragen.  

Inleiders:  dr. Otto Mulder en Rini Bekkers 

Datum:  donderdag 19 maart van 20.00 - 22.00 uur 

Plaats:  De Schouw, Kerkplein 3.  

Kosten:  € 4,- inclusief koffie en thee.  
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Zin in Film – Lore,  een film van Cate Shortland                                           Karm 

Intiem en prachtig gefilmd drama over liefde en vergeving tegen de achtergrond 

van een wereld die genadeloos in duigen valt. Duitsland voorjaar 1945; Lore wordt 

aan haar lot overgelaten nadat haar SS-ouders door de geallieerden zijn opgepakt. 

Samen met haar zusje en broertjes gaat ze te voet door het verwoeste Duitsland op 

zoek naar veiligheid. Dan ontmoet zij de joodse vluchteling Thomas. Om te overle-

ven zal Lore haar vertrouwen moeten geven aan iemand die ze 

geleerd heeft te haten. Tegen de achtergrond van een wereld 

die in vlammen opgaat, ontdekt de jonge kwetsbare Lore de 

kracht van haar eigen gevoelens. 

Datum: maandag 23 maart van 19.45 - 22.00 uur 

Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 

Plaats: Karmel Rembrandtlaan 25    Kosten: € 5, -  

Is de overheid betrouwbaar?                                                                           OLA 
Overheid en burgers lijken tegenover elkaar te staan. Al veel te lang hebben wij elkaar het 

leven moeilijk gemaakt. Terwijl de overheid er voor u zou moeten zijn. Voor de burgers, voor 

de samenleving. Sterker nog: u bent zelf de overheid. De inwoners van Aadorp, Bornerbroek 

en Almelo zijn de gemeente. 

Dat de overheid denkt dat water gebeurt in de samenleving door haar moet worden gere-

geld. Door die misvatting hebben wij een veelkoppig overheidsmonster gecreëerd dat van de 

samenleving een met regels dichtgetimmerde systeemwereld heeft gemaakt. 

Daardoor zien burgers de overheid niet meer als zijn of haar gemeen-

schap. Eerder als tegenstander. Zo gaat dat ook andersom. De burger 

als potentiële lastpost die in bedwang moet worden gehouden en bele-

rend moet worden toegesproken. Terwijl de burger steeds vaker denkt: 

laat de overheid het maar oplossen.                                                                           

 

Spreker: Burgemeester W. Urlings of J. Hermans-Vloedbeld 

Datum: donderdag 26 maart  om19.30-21.30 uur     

Plaats: De Schouw, Entree: vrije, zo mogelijk, royale bijdrage 

Workshop Zingen met hart en ziel                                                           VVG&DG 
Na kennismaking met stembevrijding staat er mantra’s zingen en wereldmuziek op 
het programma. Stembevrijding gaat over vrijuit, moeiteloos zingen, over ontdekken 
wat er in jou(w) (zingen) nog allemaal verborgen ligt. Wereldmuziek met liederen uit 
alle windstreken en mantra's uit diverse religieuze en spirituele richtingen. In ver-
schillende talen, à capella, of met pianobegeleiding. Centraal staat de soms betove-
rende herhaling. In het zingen en in de stiltemomenten kunnen we ons verbinden 
met onszelf, elkaar, en de wereld om ons heen.  
Jorien Schepers studeerde Schoolmuziek aan het Conserva-
torium in Groningen en volgde de opleiding tot stembevrijder bij 
Jan Kortie. Zij geeft onder meer workshops wereldmuziek en 
mantra's zingen. Eenvoud staat centraal, want zoals een Zimbab-
waans spreekwoord zegt: ‘Als je kunt spreken kun je zingen, als 
je kunt lopen kun je dansen.’  
Zaterdag 28 maart om 16.30 uur in de Bleekkerk  
Zie ook de informatie op blz. 3 
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Bibliodrama: de Schrift doen                                                                          Karm 

Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 

Schrift bij elkaar te brengen. Door een rol uit het verhaal op je te nemen, ga je let-

terlijk en figuurlijk in een Bijbeltekst staan. Wat er dan al 

spelende met je gebeurt blijkt steeds weer een verassing. 

Een oud verhaal blijkt dan vaak zeer actueel te zijn in je 

leven hier en nu.  

Data:   woensdag 8, 22 april en 6 mei  

Tijd:  van 19.45 - 21.45 u.ur 

Plaats:  Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

Begeleiding: Frida Koopman   

Kosten: € 15,-  Vooraf aanmelden noodzakelijk 

Eeuwfeest Teresa van Avila                                                                            Karm 

De karmelietes Theresa van Avila (1515 - 1582) is ook in onze tijd nog steeds een 

van de bekendste heiligen en mystici, binnen én buiten de Karmelorde. In 1970 

werd zij de eerste vrouwelijke kerklerares. Het jaar 2015 staat voor de internationa-

le Karmelorde in het teken van het vijfde  eeuwfeest van haar geboorte. Ook Kar-

mel Twente besteedt op diverse wijzen aandacht aan de-

ze Spaanse mystica. Voor de landelijke activiteiten verwij-

zen we naar de facebookpagina Eeuwfeest Teresa van 

Avila. 

Teresa van Avila - lezing en tekstlezing 

Wie is Teresa van Avila en wat kan zij voor ons beteke-

nen? We maken in een inleiding kennis met deze boeien-

de vrouw door over haar te horen en te spreken. Op de 

tweede avond lezen we samen een van haar vele teksten 

over de weg naar binnen. Zo kan zij ons nu nog een weg-

wijzer zijn voor het innerlijke leven.  

Lezing  Ans Bertens op donderdag 16 april van 19.45 - 21.30 uur 

Tekstlezing Jan Heetkamp op donderdag 7 mei van 19.45 - 21.30 uur 

Plaats  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 

Kosten  € 10,-  Vooraf aanmelden gewenst 

                      Actuele informatie op www.raadvankerkenalmelo.nl 

De Bleek op zaterdag 

E flits 

Actueel RvK Nederland 

Actueel RK 

Actueel PKN 

Actueel Ref. Dagblad 

Actueel IKON 

Nieuws - Bijbel en cultuur 

Exposities 

Uitgelicht 

Oecumene voor gevorder-

den 

Oecumene aan tafel 

De lange weg naar vrede 

Van der Lugt smokkelde 

ontvoerde meisjes Syrië uit 

Paus Franciscus vindt  

oecumene belangrijk 
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Meditatief wandelen                                                                                         Karm 

Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij 

‘een diepere laag’ in jezelf te komen. We beginnen met een meditatief moment 

rond het thema van de wandeling, waarna we groten-

deels in stilte wandelen en afsluiten met een uitwisseling. 

De wandelingen zijn ongeveer 7 km. en starten binnen 

een straal van 10 km. van Almelo.  

Begeleiding: Frida Koopman 

Datum: zaterdag 18 april 9.30 -12.30 uur 

 Startplaats: zie te zijner tijd

 www.karmelcentra.nl  

Kosten € 5,- Vooraf aanmelden gewenst 

 

Onderzoek om niet te vergeten: de ziekte van Alzheimer    VU-Vereniging/PGA 

Dementie is één van de grootste uitdagingen van de 21
e 
eeuw op het vlak van de 

gezondheidszorg. In ons land zijn er nu al meer dan 250.000 patiënten met demen-

tie. Dat aantal groeit razendsnel. Er is nog geen geneesmiddel tegen de ziekte van 

Alzheimer. Wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk. In deze lezing komen 

een aantal onderwerpen aan de orde: Wat is Alzheimer en hoe wordt het veroor-

zaakt? Wat is er al bereikt in het onderzoek? In welke richting gaat het onderzoek? 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ideeën.  

Inleider:  mevr. dr. Wiesje M. van der Flier,  

 Hoofd onderzoek Alzheimercentrum,  

 VU medisch centrum  

Datum: donderdag 23 april  

Tijd: van 20:00 - 22:00 uur 

Plaats: De Schouw, Kerkplein 3; vrij parkeren 

Entree: € 4,- inclusief koffie/thee  

 leden VU-vereniging gratis na aanmelding 

 

Qui a envie d’être aimé?                                                                            VVG&DG 

(Wie verlangt er niet bemind te worden?) 

Anne Giafferi slaagt erin om in deze op het eerste gezicht lichtvoetige film op een 

boeiende manier religieuze thema’s aan te snijden. Ze doet dit zonder een moment 

de context van de huidige tijdsgeest uit het oog te verliezen, wat het realiteitsgehal-

te van de film intact houdt en de kijker aan het denken 

zet over zijn eigen leven. In feite verfilmt ze als bevoor-

rechte getuige het verhaal van haar echtgenoot Thierry 

Bizot. Zijn autobiografische bestseller ‘Catholique ano-

nyme’ (Nederlandse titel: De onbekende gelovige) vormt 

de inspiratie voor de film. 

Datum: zaterdag 25 april om 16.30 uur  

Plaats: Bleekkerk, Hofstraat 1  

Toegang: Zie de informatie op blz. 3  
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Etty Hillesum [1914 - 1943]                                                                              Karm 

Etty Hillesum was een joodse vrouw die in 1943 in Auschwitz is gestorven. Vanaf 

begin 1941 schrijft ze een dagboek om helderheid te krijgen in haar verwarde le-

ven. In 1982 is dit uitgegeven. Wij kunnen een proces volgen waarin aan het licht 

komt hoe zij sporen van God ervaart in moeilijke omstandigheden en hoe dit haar 

staan in het leven verandert. Wij lezen haar teksten en 

wisselen uit waar dit in ons leven raakt. Ook volgen we 

letterlijk haar voetsporen in Deventer, met een bezoek 

aan het Etty Hillesum centrum.  

Begeleiding: Frida Koopman 

Datum: donderdag 15 mei   

  van 19.45 - 21.30 uur  

  zaterdag 23 mei van 11.00 - 16.00 uur, 

  naar Deventer  -  eigen kosten.  

Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25,  

Kosten: bijeenkomst € 5,-; Vooraf aanmelden noodzakelijk  

Meditatief wandelen                                                                                         Karm 

Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om je gedachten los te laten en bij ‘een 

diepere laag’ in jezelf te komen. We beginnen met een 

meditatief moment rond het thema van de wandeling, 

waarna we grotendeels in stilte wandelen en afsluiten 

met een uitwisseling.  

De wandelingen zijn ongeveer 7 km. en starten binnen 

een straal van 10 km. van Almelo  

Begeleiding: Frida Koopman 

Data:  zaterdag 16 mei  

Tijd:  9.30 - 12.30 uur 

Startplaats: zie te zijner tijd  www.karmelcentra.nl  

Kosten: € 5,- Vooraf aanmelden gewenst 

Leesgroep Speling  

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spirituali-

teit. In de artikelen wordt gezocht naar de onderstroom 

van het dagelijkse leven. In de jaargang 2014 besteedt 

Speling aandacht aan seks, sociale media, sport en 

stress. De centrale vraag in ieder nummer is: waar bie-

den die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor 

lichaam en geest? In de groep gaan wij, aan de hand 

van enkele vragen, in gesprek over de artikelen.  

Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns   

Data:  donderdag 21 mei van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25 

Kosten  € 5,- per bijeenkomst  

  Vooraf aanmelden gewenst 
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El Greco                                                                                                          Karm 

El Greco (1541-1614) staat bekend als een ‘mystieke schilder’. Hij is een jongere 

tijdgenoot van Teresa van Avila en zijn werken zijn ont-

staan in dialoog met de in die tijd heersende Spaanse 

mystiek en religiositeit. Tot in onze tijd kunnen we geraakt 

worden door zijn religieus geïnspireerde schilderijen.  

Begeleiding: Herman Scholte-Albers  

Datum: donderdag 28 mei  van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats: Karmelklooster  Almelo, Rembrandtlaan 25 

Kosten:  € 5,-    Vooraf aanmelden gewenst. 

Oscar et la dame rose,                                                                                   Karm                                                                           

film van Eric-Emmanuel Schmitt 

Oscar is 10 jaar oud, lijdt aan leukemie en heeft nog maar een paar weken te le-

ven. Hij denkt dat hij zijn doktoren heeft teleurgesteld door niet te genezen en 

neemt het zijn ouders kwalijk dat ze niet met hem over zijn 

naderende dood kunnen praten. Gelukkig is daar Oma Ro-

zerood, een oudere dame die de kinderen in het ziekenhuis 

bezoekt. Ze vertelt hem verhalen over haar vroegere wor-

stelcarrière, raadt hem aan brieven aan God te schrijven 

en verzint een spel waar elke dag voor 10 jaar uit iemands 

leven bestaat. Zo leeft Oscar een heel leven in slechts een 

paar dagen. 

Datum: maandag 1 juni van 19.45 - 22.00  

Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 

Plaats: Karmel Almelo Rembrandtlaan 25   

Kosten:  € 5, -  

 

Excursie Emslandkampen                                                                             Karm 

Kamp Esterwegen is een Europese gedenkplaats, die de herinnering aan de 15 

Emslandkampen en hun slachtoffers levend wil houden. Als zodanig is het een 

symbool tegen nationalisme en racisme en een oproep tot betrokkenheid bij men-

senrechten en democratie. De karmeliet Herman Luttikhuis werkte vele jaren als 

pastor in het Emsland.  

Daar ontdekte hij gaandeweg de gruwelijke geschiedenis 

van de grensstreek. Voorafgaand aan de 4-mei herdenking 

zal hij op 29 april van 10.15 - 12.00 uur een  inleiding ver-

zorgen over de Emslandkampen in het Karmelklooster te 

Zenderen, Hertmerweg 46. Zie www.gedenkstaette-

esterwegen.de voor meer informatie.   

Begeleiding: Herman Scholte Albers en Sanny Bruijns 

Datum: zaterdag 25 juli van 09.00 - 18.00 uur  

Vertrek: Karmelklooster Almelo 

Kosten: €30,-  à €40,-   

(afhankelijk van het aantal deelnemers) 



   Bijbel en kunst 

 

   Meer dan 100 schilders en bijbelse kunst 

   Bijbelse kunst – specials 

   Bijbelboeken en kunst 

   Bijbelsmuseum 

   

   De website “Bijbel en cultuur” uitgesplitst: 

   Bijbelboeken 

   Columns en essays 

   Rode draden 

 Nieuws - actuele informatie 

 Webquests 

 Interactief  

  Christelijke kunst  

 Museum voor religieuze kunst 

 Museum Catharijneconvent 

 Collectie Utrecht 

 Ikonenmuseum Kampen 

 St. Jansmuseum 

 ArtWay - jonge kunstenaars 

 Kerkgebouwen in Nederland 

 Kerkgebouw naar Nederlandse gemeente 

 Kathedralen in Europa 

 Kunst in de kerk 

   Bijbel 

 

   On line bijbels 

   Statenvertaling 

   De bijbel op Urk   

   Bijbel startpagina 

 De Nieuwe Bijbelvertaling 

 Ned. Bijbelgenootschap 

 Katholieke Bijbel Stichting 

 bijbel.startkabel.nl 

Hieronder ziet u een pagina van de website www.raadvankerkenalmelo.nl 

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie 

over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over 

kerk en samenleving in het algemeen. 
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januari 

za 03 Jung, de ziel en wij - cursus   start  blz 03  

do 08 Spiritualiteit in het dagelijkse leven              start  blz 04 

ma 12 Troost   -  -  -  -  -  -  -   ook op 26 januari e n 9 februari  blz 04 

di 13 Rond de Schrift      start  blz 04 

di 13 Tobit en Tobias        blz 05 

di 13 Icoon schilderen     start  blz 05  

zo 18 Week van gebed voor de eenheid     blz 06  

wo 21 Alpha - cursus     start  blz  06 

wo 21 Wie zijn wij?        blz 06 

do 22 Zonder vertrouwen in de economie vaart niemand wel  blz  07 

za 24 Vroeg Christelijke kunst       blz 07 

ma 26  Film, The Patience Stone      blz 08 

di 27 Apocriefen van het Nieuwe Testament                               blz  08                                                                                     

februari  

di 03 Joachim en Anna, Maria en Jozef en het kind Jezus    blz 08 

di 03 Psalm van de week     start  blz 09  

do 05 Adam en Eva in Genesis 2-4 nader bezien     blz 09 

di 17 Jezus’ nederdaling ter helle        blz 09 

vr 21 Titus Brandsma, de musical       blz 10 

ma 25 De 40-dagentijd         start  blz 10 

di 26 Verandert het vertrouwen in de arts ?    blz  11 

do 26 Leesgroep Speling       blz 11 

do 28 Hemelse beelden                   blz 11 

maart  

wo 04 De vreugde van het evangelie   start  blz 11 

vr 06  Wereldgebedsdag       blz 12  

do 19 Henoch en de zondvloed Genesis 6-9 nader bezien  blz 12 

ma 23 Zin in Film – Lore,  een film van Cate Shortland   blz 13 

do 26 Is de overheid betrouwbaar?     blz 13 

za 28 Workshop Zingen met hart en ziel       blz 13 

zo 29 ‘Het is volbracht’ Ontmoeting Paasproject    blz  14                                                       

april 

do 02 Deuterocanonieken: Judit      blz 14 

wo 08 Bibliodrama: de Schrift doen    start  blz 14  

do  16 Teresa van Avila  - ook op donderdag 7 mei     blz 14 

za 18 Meditatief wandelen         blz 15 

do 23 Onderzoek om niet te vergeten: de ziekte van Alzheimer  blz  15  

za 25 Film, Qui a envie d’être aimé?          blz 15 

mei 

vr 15 Etty Hillesum           blz 16 

za 16 Meditatief wandelen       blz 16 

do 21 Leesgroep Speling        blz 16 

do 28 El Greco         blz 17 

juni 

ma 01 Film, Oscar et la dame roze       blz 17 

juli 

za 25 Excursie Emslandkampen      blz 17 

 

 

19 Overzicht activiteiten 
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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 Heilmann
-Courtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde 
orde”.  (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur) 
za 07-02    Hans Smeenk Almelo                
za 21-02    Willem Hörmann    ‘s Hertogenbosch      
za 21-03    Mirosława Cieślak Weimar   

za 04-04  Margreet Prinsen   (Stille zaterdag) Meppel  

za 18-04  Jan Braakman Vriezenveen  

za 02-05  Gerard de Wit Zwijndrecht  

za 16-05  Paul Rosoman Wellington (NZ) 

za 06-06  Geert Baan  Rijssen  → 

za 20-06 Erik Nijzink,   Hardenberg 

   m.m.v. Ina Bosscher, sopraan   

Aanvang: 14.00 uur precies alle concerten.  

Duur ca. drie kwartier. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

Concerten in de Grote Kerk 
zo 01-02 Apeldoorns Vocaal Ensemble  o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen   
   m.m.v. Linda Blom marimba  
   Koormuziek uit de 20e eeuw     
zo 22-03 New European Ensemble  
   Björk Nielsdóttir  sopraan    
   Carina Vinke           alt  
   Rudmer de Vries  tenor  
   Stabat Mater           Arvo Pärt  
   Stabat Mater           Giovanni Battista Pergolesi  
zo 10-05 Wandelconcert Doopsgezinde Kerk /  
   Grote Kerk              orgel  -  Theo Jellema   → 
Aanvang : 15.30 uur voor alle concerten 
   Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek 

Met Henk Linker, orgel en Valeria Boermistrova, mezzosopraan. Er zal gemusi-

ceerd worden met  het kist-, transept- en hoofdorgel. 

 

zo 08-02 door Ronald de Jong, organist van de Oude Kerk te Zoetermeer  

   m.m.v. Valeria en Henk.  

zo 15-03 

zo 26-04 

zo 31-05 

Aanvang:   15.30 uur  voor alle concerten 

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl     


