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

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

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

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

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

Deze brochure is begin september uitgereikt aan alle kerkgangers van  

de aangesloten kerkgenootschappen. 

 

Foto voorpagina - Johan Scholtens natuurfotografie 
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ApG Apostolisch Genootschap    Plaats van samenkomst  

  Reeststraat 2b - Almelo   

ArAK Armeens Apostolische Kerk secretariaat: Armen Kalstian,  

  Vriezenveenseweg 174, 7602 PV 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  

PGA  Protestantse Gemeente        Activiteiten van de PGA worden gehouden 

          in de Schouw (Sch) Kerkplein 3 - Almelo  

                                                       Tel: 0546-454207 en in de Pniëlkerk (PnK)  

  Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 

RGT Remonstrantse Gemeente Twente              

 Contact:  

 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                                                       

VVG  Vereniging van Vrijzinnig      De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo   

          Godsdienstigen  Tel: 0546-871638  www.debleekalmelo.nl 

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

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

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

Televisie: AAvisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 

Internet: www.omroepalmelo.nl/live 

Tijden van uitzending 

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

  11-12 uur: kerk en samenleving 

Adres: Radio Almelo   

  Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo  

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

Aanvragen van muziek: 

  Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur  Tel: 0546-821814 

  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 

Leesgroep Speling                                                                                            Karm 
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. 
In de artikelen wordt gezocht naar de onderstroom van het 
dagelijkse leven. De jaargang 2015 van Speling besteedt 
aandacht aan het goede, het schone en het ware. De cen-
trale vraag in ieder nummer is: waar bieden die gebieden 
ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? Ieder 
leest thuis  het tijdschrift. 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 3 september en 26 november  
Tijd: van 19.45 - 21.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5,- per bijeenkomst.  
 Aanmelding gewenst.  

Spiritualiteit in het dagelijkse leven                                                                Karm 

Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, met alles wat ons dagelijks tege-

moet komt, is verbonden met onze wijze van ‘in het leven 

staan’; met onze spiritualiteit. Aan de hand van concrete 

situaties verkennen hoe we richting geven aan ons leven. 

In de uitwisseling is het steeds weer verassend hoe ver-

helderend onze samenspraak werkt. Zo samenkomen is 

bevrijdend en geeft inzicht in je eigen spiritualiteit.  

Begeleiding: Frida Koopman 

Data: donderdag 10 september, 8 oktober,  

 12 november, 10 december  

Tijd: van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelding gewenst 

 f.koopman@karmel.nl 
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Icoon schilderen                         Karm 

Iconen worden wel vensters op de eeuwigheid genoemd.  

Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De 

icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de 

achtergrond Byzantijnse muziek. De najaarscursus is voor 

mensen die al enige ervaring hebben. Men kan dan kiezen 

uit twee iconen.  

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat de Spaanse mystica Te-

resa van Avila werd geboren. U heeft de keuze tussen een 

icoon van Teresa of een andere icoon. De bezinning zal 

aan de hand van teksten van Teresa zijn.  

Data: 14 maandagen van 14 sept. tot 14 dec.  

Tijd: van 19.30 - 21.45 uur   

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Begeleiding: André Bourgonje, Frida Koopman en Henny Leemreize  

Kosten: €125,- incl. plankje en penselen. Vooraf aanmelding noodzakelijk. 

Rond de Schrift                                                    Karm 

Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? 

Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We ko-

men bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zon-

dag. In een eerste ronde lezen we wat er in de tekst staat 

en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor 

ons dagelijks leven betekent.  

Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga 

Data: dinsdag 15 en 29 sept., 13 en 27 okt. 

Tijd: van 10.00 - 12.00 uur  

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,-  per bijeenkomst. Aanmelding gewenst.  

Hebreeuws lezen                                                     PGA 

Ook dit seizoen wordt de cursus Bijbels Hebreeuws gegeven door dr. Otto Mulder. 

Voor beginners is er een introductie in het leren lezen en een kennismaking met de 

grammaticale aspecten. Het lezen van de tekst en de vertaalslag is het meest intrige-

rend. Ze levert steeds weer nieuwe aspecten op. ’s Mid-

dags lezen we de scheppings’verhalen’ uit Genesis en en-

kele Psalmen en proza en poëzie uit Sirach 44-51.  

Begeleiding: dr. Otto Mulder 

Data:  op dinsdag van 10.30 - 16.00 uur 

 15 sept, 29 sept, 13 okt, 3 en 17 nov, 8 dec  

 In 2016: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari 

 8 en 22 maart, spec. 26 april 

Plaats: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo .  

Kosten: € 150,-  p.j., inclusief koffie en studiemateriaal.  

Info: dr. Otto Mulder, tel. 0546-813376 
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Zin in film                Karm 

In een kleine groep kijken we naar films met artistieke en spi-

rituele 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. De films worden via de nieuwsbrief 

aangekondigd: zie  www.karmelcentra.nl 

Begeleiding:  Frida Koopman en Herman Scholte-Albers  

Data:  donderdag 17 september en 19 november  

Tijd: van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,-  per bijeenkomst. Aanmelding gewenst.  

Alpha-cursus                                                                                                        PGA  
De Alpha-cursus is een cursus over de basis van het christe-
lijk 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 woens-
dagavonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag), 
aanvang 18.30 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a .  
Start:  donderdag 17 september.  
Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd en duurt tot 
21.30 uur. De cursus is kosteloos, er wordt alleen een bijdra-
ge gevraagd van 3,50 euro voor de maaltijd. De cursus is be-
stemd voor mensen zowel binnen als buiten de kerk. Informa-
tie en opgeven bij Bonne Oosterhuis. Tel. 0546-828150 
Email: famoosterhuis@home.nl 

Meditatief wandelen              Karm 
Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedach-
ten 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 af-
sluiten met een uitwisseling. De wandelingen zijn ongeveer 7 
km. en starten binnen een straal van 10 km. van Almelo  
Begeleiding: Frida Koopman 
Plaats: zie t.z.t. www.karmelcentra.nl  
 voor startplaats en thema 
Data:  zaterdag 19 september en 24 oktober 
 van 9.30 - 12.30 uur 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelding gewenst.  
 f.koopman@karmel.nl 

Algemene informatie VVG & DG  
Iedere vierde zaterdag van de maand in 2015 / 2016 om 16.30 uur is er 
een gezamenlijk programma van de Doopsgezinde Gemeente Almelo en 
de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG). Plaats: Bleekkerk, 
Hofstraat 1 Toegang: Voor VVG-leden/donateurs en leden van de Doops-
gezinde Gemeente is de toegang € 5,-. Overige bezoekers betalen € 7.50, 
inclusief koffie/thee, hapje en drankje. 
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Oecumenische vredesdienst                                                                            RvKA 
De jaarlijkse Vredesdienst heeft als thema  “Vrede verbindt”. 
Voorgangers zijn Fred Kok, eerste hulp districtsverzorger binnen 
het apostolisch genootschap en Anita Oosterik, pastoraal werk-
ster in de Elisaparochie te Almelo. Het Ameezingjeugdkoor ver-
leent medewerking evenals de koren van de gemeenschap Al-
melo. Aansluitend op de Vredesdienst is er ruime gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en na te praten.  
Datum: zondag 20 september om 10.00 uur 
Plaats: plaats van samenkomst van het Apostolisch  
  Genootschap aan het Flevoplantsoen te Almelo 
Toegang: U bent van harte welkom. 

 
Onderscheidend leven                                                                                       Karm 
Onze levensloop lijkt op een pelgrimstocht, waarop we voortdu-
rend keuzes maken. Waar hebben wij ons bij belangrijke keuzes 
door laten leiden? Wat kan de onderscheiding der geesten hier-
bij betekenen? In samenspraak met André Zegveld proberen we 
te onderzoeken hoe we onderscheidend kunnen leven. 
Begeleiding: Herre Roorda en André Zegveld → 
Data:  dinsdag 22 september, 6 en 20 oktober  
 van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelding gewenst.  

Wonderverhalen                                                                                                  Karm 
We gaan uit van een wonderverhaal uit het Evangelie. Wat roept 
dat aan vragen bij ons op? Hoe kunnen we die verhalen ver-
staan? Wat betekenen ze voor ons leven?  
Begeleiding: Gerard Westendorp 
Data: woensdag 23 september en 7 oktober  
 van 14.30 - 16.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelding gewenst.  

Meditatief mandala tekenen                                                                                VVG 
Creatieve meditatie: niet stilzitten op een meditatiekussen, maar aan het werk met 
een doos kleurpotloden. We luisteren eerst naar een bijbeltekst en naar muziek. Dan 
tekent ieder met een passer een grote cirkel en gaan we in stilte aan het werk. Ieder 
vult de cirkel met de eigen associaties, kleuren en vormen. Het tekenen brengt rust 
en concentratie.  
Begeleiding: da. Monica Schwarz 
Datum: woensdag 23 september, 28 okt. en 18 nov.  
Tijd: 19.45 - 21.45 uur    
 de avonden staan los van elkaar 
Plaats:  Aa-zaal van De Bleek, via de zij-ingang 
Kosten: € 4,-  inclusief materiaal 
Meer info: http://veelstemmiglicht.nl/meditatief-mandala- 
 tekenen/ 
Opgave: hetkerkuiltje@gmail.com   
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De ongemakkelijke waarheid van het christendom                                VVG&DG 
De Nijkerkse dominee Van der Kaaij is in opspraak geko-
men na de publicatie van dit boek (2014). Hij onderschrijft 
de theorie dat het Evangelie een afgeleide is van de mythe 
van de Egyptische god Osiris: ook deze werd mens zonder 
tussenkomst van een man, stierf en stond op uit de dood. 
Het christendom is meegenomen door Alexandrijnse joden 
die moesten vluchten naar Tarsis. In de brieven van Paulus 
komt de historische Jezus nooit voor. Jezus is bij hem een 
mythologische figuur. Een gesprek. 
Inleider: ds. Edward van der Kaaij 
Datum: zaterdag 26 september  
  om 16.30 uur in de Bleekkerk.  
Toegang: Zie de algemene informatie op blz. 5  
 
Als kinderen andere wegen gaan                                                                     PGA 
Wat doet het met je wanneer je kinderen afstand nemen van de kerk en/of geloof? 
Hoe ga je daar mee om? In twee avonden 
spreken we over:  
- Hoe is mijn eigen geloofsweg gelopen? 
Waarom zijn geloof en kerkgang voor mij be-
langrijk? - In hoeverre hebben opvoeders in-
vloed op de geloofsontwikkeling van kinderen? 
Ligt het aan ons, dat ze een andere weg 
gaan? Hoe gaan we daar mee om? - Uitwisse-
len van ervaringen.  
Datum:  woensdagavonden  
  30 september en 14 oktober  
Tijd:   van 20.00 - 21.45 uur  
Plaats:  Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352 
Kosten:    € 5,- voor twee avonden  
Opgave:  Catherinus Elsinga, De Valduif 1, 7609 NK, Almelo.  
  Tel. 673395; E-mail: cbelsinga@solcon.nl  

Inleiding Psalmen                                                                                             Karm 
Ieder najaar komen drie mensen van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen ons 
invoeren in  een cluster van drie psalmen die een onderling verband hebben. Voor 
dit najaar onder de titel: Hij is! … Kees Waaijman omschrijft 
het als volgt: Soms wordt, al is het maar even, voelbaar: 
toch goed, echt goed. Dan is het niet meer te houden, ik 
kom woorden en adem tekort: vergeving, genezing, vrede, 
gerechtigheid, schepping, verlossing of gewoon maar: Hij is.  
Donderdag  01 oktober Psalm 85 van 19.30 - 21.30 uur  
  met Kees Waaijman     
Donderdag  15 oktober Psalm 150 van 19.30 - 21.30 uur ` 
  met Anne-Marie Bos       
Donderdag  29 oktober Psalm 33 van 19.30 - 21.30 uur  
  met Paul Reehuis    → 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5, - per bijeenkomst. Aanmelding gewenst. 

mailto:cbelsinga@solcon.nl
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God uit de gunst…God uit de kunst?                    PGA 

Wat hebben moderne kunst en christelijk geloof nog met elkaar te maken? In de 
tweede helft van de 19e eeuw maakte de beelden-
de kunst zich in steeds sneller tempo los van haar 
christelijke opdrachtgevers.  
Op politiek en maatschappelijk terrein  gaan de 
verhoudingen schuiven. De industriële revolutie 
leidt tot werkloosheid en tot verpaupering in de ste-
den. Wetenschap en techniek veranderen het be-
grip van tijd en ruimte.  
Omdat de kerk geen antwoord heeft op deze  ingrij-
pende ontwikkelingen ontstaat een kloof met de 
kunstenaars die aanvoelen en duiden wat er gaan-
de is. Daarvoor gebruiken ze een beeld- en vor-
mentaal die anders is dan de bekende religieuze 
vormen.  
Daarmee lijkt het alsof God uit de kunst is verdwe-
nen. Maar nu blijkt dat het einde van de religie nog 
niet is aangebroken zien we dat in de kunst reli-
gieuze thema’s in alle denkbare omvormingen nog 
altijd of opnieuw zijn aan te wijzen.  

Alle avonden worden gehouden in de Pniëlkerk. De avonden beginnen om 20.00 
uur. Ds. K. Sluiter is de inleider. De toegang is € 4,- per avond. 

Moderne kunst: kijken in een gebroken spiegel                                   PGA 
Veel mensen denken bij ‘moderne kunst’ aan de beeldende kunst van ruim ander-
halve eeuw geleden. Maar wat bedoelen we met  ‘moderne kunst’? Naast beelden-
de kunst kunnen we denken aan literatuur en po-
ëzie, theater, film, muziek en architectuur. Om het 
geheel wat overzichtelijker te maken is men stro-
mingen en periodes gaan onderscheiden.  
Alleen al voor de beeldende kunst zijn dat er gauw 
20 tot 30: impressionisme, expressionisme, kubis-
me zijn de bekendste -ismen maar niet de enige!  
Dat verbrokkelde beeld kenmerkt de moderne 
kunst. Stromingen overlappen elkaar en zijn soms 
maar in enkele landen te vinden; ze duren ook niet 
overal even lang.  
Kunstenaars laten in hun werk de invloed van meer 
dan één stroming zien. Met moderne kunst bedoe-
len we in deze cursus vooral de beeldende kunst 
als weerspiegeling van een samenleving die voor 
haar ontwikkeling naast modellen uit het verleden 
een oneindige reeks nieuwe modellen nodig heeft 
om haar richting te bepalen. Maar de spiegel van 
de kunst is wel een gebroken spiegel… 
Datum:  dinsdag 13 oktober 
Tijd: 20.00 uur in de Pniëlkerk 
Toegang: € 4,-  
 

Malevich - Kop van een boer 

Manet  -  Het Balkon 
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Ouder worden met een doel voor ogen?                                       Karm 

Veranderen bij het ouder worden ook de doelen die het leven de moeite waard ma-

ken? Of krijg je als oudere door alle opgedane levenservaring 

een ander zicht op de bedoeling van je leven? Aan de hand van 

enkele schrijvers gaan we met elkaar in gesprek over dit thema 

en onderzoeken we wat ons blijft inspireren bij het ouder wor-

den. 

Data: donderdag 15, 29 oktober, 12 en 26 november  

Tijd: van 10.00 - 11.30 uur  

Begeleiding: Johan Hettinga, Herre Roorda en Johan Strijtveen 

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten: € 5,-  per bijeenkomst. Aanmelding gewenst. 

De kwetsbare plaats van het individu in onze neoliberale economie.          Karm 

We kijken naar een film die vraagt om een keuze; van de personages én van ons. Het 

is kiezen tussen twee samenlevingsmodellen, één gebaseerd op 

solidariteit en één op individualisme en prestatievermogen. De 

hoofdpersoon Sandra gaat noodgedwongen een lijdensweg met 

zestien staties. Ze bereikt niet wat ze hoopte te bereiken, maar 

heeft wel haar innerlijke kracht en geweten hervonden. Daarna 

gaan we met elkaar in gesprek  hierover.  

Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Eef van Vilsteren 

Datum: woensdag 21 oktober van 19.45 - 21.30 uur  

Plaats:          Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  

Kosten:         € 5,-  Aanmelding gewenst.  

Kom en zie!                                                                                                           PGA 
Wat gaan we doen?  Knutselen, zingen, een Bijbel verhaal, pop-
penkast, theater en nog veel meer!  Het is voor alle kinderen van 
4 -12 jaar! Kom je ook?  
Thema:  Verloren? Gevonden! 
Data:  22,23 en 24 oktober van 10.00 - 12.00 uur 
Plaats:  'De Ontmoeting’, Hoornbladstraat 29 A 
Kosten?  Je mag gratis meedoen                                         
Afsluiting: zondagmorgen 25 oktober 10.00 uur voor   
  alle kinderen en hun ouders / verzorgers! 

“Stichting Taalwerkplaats Drenthe”                                                           VVG&DG 
Deze Stichting is een kunstkring in Nieuw Amsterdam voor taal-
gerelateerde kunsten in de breedste zin van het woord, in 2009 
opgericht door dichter en toneelkunstenaar Mart Brok. De laag-
drempelige kunstkring van het geschreven of gesproken woord 
biedt ruimte aan muzikale én beeldende kunsten. Het Taalwerk 
Collectief bestaat uit vier personen inclusief Mart Brok zelf. Het 
programma over Taal wordt muzikaal versterkt. 
Datum: zaterdag 24 oktober om 16.30 uur  
Plaats: De Bleekkerk    Toegang: zie de algemene informatie op blz. 5  
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God uit de gunst…God uit de kunst?   20e eeuw                                            PGA 

In de moderne kunst van de 20e eeuw verschuift het zwaartepunt van de kunstenaar 

en zijn rol naar de functie en betekenis van kunst als zodanig. Wat mag eigenlijk 

‘kunst’ heten en wat niet? Wat is kunst waard en waar dient kunst toe? Die verschui-

ving heeft te maken met het feit dat de wereld drastisch verandert onder invloed van 

ontwikkelingen in wetenschap en techniek.  

Nog ingrijpender zijn beide wereldoorlogen; de weer-

slag daarvan op de samenleving in politiek, maat-

schappelijk en cultureel opzicht is nog steeds merk-

baar. Er heeft zich een geheel eigensoortige herinne-

ringscultuur ontwikkeld. Al deze nieuwe ontwikkelin-

gen hebben ook in de kunst hun sporen nagelaten.  

De reacties van kunstenaars op al die ontwikkelingen 

zijn zeer uiteenlopend. Er zijn kunstenaars die de  

veranderingen en vernieuwingen verwelkomen. An-

deren zijn uiterst kritisch tegenover alle ontwikkelin-

gen die ze als naderend onheil zien. Bij hen dient  

kunst om  te choqueren en wakker te schudden.  

Datum:  dinsdag 27 oktober om 20.00 uur in de 

 Pniëlkerk  Entree: € 4,-    

 Zie ook de inleiding op blz. 8 

God uit de gunst…God uit de kunst?    Vanuit de liturgie                               PGA 
In de decennia rondom de Eerste Wereldoorlog zijn kunst en godsdienst dramatisch 
uit elkaar gegroeid tot twee uiteenlopende werelden. Tussen kunst en religie vond 
een proces van dekolonisatie plaats zoals zich dat in die periode ook tussen staten 
en hun koloniën afspeelde.  
De kunst kwam op eigen benen te staan en zocht 
zich een eigen weg. Kunstenaars keken voor hun 
inspiratie niet langer naar de wereld van de gevestig-
de godsdiensten maar naar elkaar en naar de storm-
achtige veranderingen in de wereld.  
Als we die veranderde verhouding van geloof en mo-
derne kunst in het zicht willen krijgen moet de blik-
richting lopen van geloof naar kunst en niet omge-
keerd.  
In deze cursus volgen we drie routes: één via de litur-
gie, één via het kerkelijk jaar en één via het Credo, 
de christelijke geloofsbelijdenis. Met liturgie als 
‘raster’ kijken we deze keer naar een nieuw feno-
meen: straten, pleinen en parken worden de nieuwe 
ontmoetingsplaatsen waar mensen naar mensen kij-
ken. Die nieuwe ontmoetingsplaatsen vragen om 
passende ‘rituelen’, kleding en geldbesteding; ze ken-
nen een eigen ‘liturgie’ die bepaalt ‘wat billijk en passend, redelijk en heilzaam’ is op 
die plaats. De moderne kunst maakt deze ontkerkelijking zichtbaar. 
Inleider: ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag  10 november om 20.00 uur in de Pniëlkerk  Toegang: € 4,- 

 

De Chirico  -  De ziener  

Max Klinger  -  Beethoven 
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Leonardo da Vinci                      Madonna Litta    ± 1490 

Het werk was eeuwenlang in het bezit van de Italiaanse familie Litta. In 1865 kwam het in 

de collectie van de Hermitage. Daar werd het van paneel overgebracht naar een doek. 
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Rond de Psalmen                                   Karm 
Rond de Psalmen - Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, waarin mensen gelovig 
hun hoop, vertrouwen, wanhoop en onmacht tot expressie brachten. Zij zijn eeu-
wenoud en verrassend actueel. Wat gebeurt er met ons 
wanneer wij een psalm lezen? 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 hier-
over met elkaar. Dit blijkt steeds verrassend en voedend te 
zijn. 
Data:             dinsdag 10 en 24  nov., 8 en 22 dec.,  
 van 10.00 - 12.00  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25   
Begeleiding:  Frida Koopman en  
 Herman Scholte-Albers  
Kosten:          € 5, -  per bijeenkomst.  Aanmelding gewenst.  

Willibrordzondag  
De Elisakerk houdt samen met de Pniëlkerk en het Leger des 
Heils een oecumenische viering. De voorgangers zijn: pastor Eef 
van Vilsteren, ds. Egbert van Houwelingen  en mevr. Joke Wisse-
born van het Leger des Heils.  
Datum: zondag 15 november 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats: Elisakerk, Rembrandtlaan 

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter onder-
steuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de 
Willibrordvereniging. De heilige Willibrord is de patroon van de 
christenen in Nederland, katholieken en protestanten.  

 
Tweedehands speelgoed- en boekenmarkt  met feestelijk randprogramma 
Op zondag 15 november van 14.00 tot 17.00 uur                                                APG 
vindt er in de Plaats van Samenkomst van het apostolisch genootschap aan de 
Reeststraat hoek Flevoplantsoen een tweedehands speelgoed- en boekenmarkt 
plaats in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van Het Kind. De op-
brengst van de markt gaat naar de stichting Matamba en wordt besteed aan de 
weeskinderen. Naast de verkoop van boeken en speelgoed is er een aantrekkelijk 
programma voor kinderen en volwassenen.  

 

Internationale Dag van de Rechten van het Kind 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-sju2vgscCFaSz2wodslwG6g&url=http%3A%2F%2Fwww.entoen.nu%2Fcanonkaravaan%2Fmaastricht&ei=1de5Vc_tNqTn7gayuZnQDg&bvm=bv.99028883,d.ZGU&psig=AFQjCNG_6swzi5FRnG
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God uit de gunst…God uit de kunst?    Vanuit het kerkelijk jaar          PGA 
In dit onderdeel gaan we aan de hand van het kerkelijk jaar op zoek naar raakpunten 
tussen het christelijk geloof en de moderne kunst. Het kerkelijk jaar ordent de chris-
telijke feesten en laat de wezenlijke momenten zien waar het christelijk geloof op 
steunt.  Inhoudelijk komen via dit raster vertrouwde thema’s naar 
voren waardoor moderne kunst en christelijk geloof elkaar lijken te 
naderen. Toch is er een vervreemdend effect en dat vraagt van de 
kijker ook het één en ander; het ongewone en vervreemdende 
geeft zijn betekenis niet zomaar prijs.  
Het verschil met christelijke kunst die zich expliciet zo noemt is dat 
deze kunstwerken in de regel niet zijn gemaakt in opdracht van 
een kerkelijke instelling of omdat de kunstenaar in het werk zijn 
persoonlijke verbondenheid met de kerk of met de kerkelijke tradi-
tie en haar geloofsbeleving wil uitdrukken. Het valt op dat de the-
ma’s van Jezus’ lijden en kruisdood ruim vertegenwoordigd zijn in de moderne kunst.  
Datum: dinsdag 24 nov. om 20.00 uur in de Pniëlkerk   Entree: € 4,- 

Rembrandt  -Theoloog én geograaf.                                                             VVG&DG 

Gerda Hoekveld-Meijer heeft in haar proefschrift haar geografische kennis gecombi-

neerd met een kunsthistorisch onderzoek. De werken van Rembrandt lenen zich uit-

stekend voor driedubbele aanpak: geschiedenis van de 17e eeuw, kunstgeschiede-

nis (vooral de iconografie) en theologie. Rembrandt leefde in een tijd waarin funda-

mentele vragen vanaf de kansel tot in de kroegen werden bespro-

ken en uitgevochten. Oorlog of vrede? Godsdienstdwang of tole-

rantie? Voor de Nassaus (de prinsgezinden) of voor een republiek 

(de staatsgezinden)? Leer zijn schilderijen en etsen lezen met de 

kennis van toen.  

Inleider: Gerda Hoekveld-Meijer zaterdag 28 november 

 om 16.30 uur in de Bleekkerk Zie ook info. blz 5. 

 

God uit de gunst…God uit de kunst?    Vanuit het Credo                               PGA 

Het Credo biedt vanwege zijn bondigheid een goed vertrekpunt om te zien welke 

lijnen er te ontdekken vallen tussen het christelijk geloof en de moderne kunst. Niet 

voor alle geloofsartikelen zijn duidelijke parallellen aan te wijzen. Moderne kunst die 

betrekking heeft op het geloof in Jezus Christus richt zich m.n. op de mens Jezus en 

niet op Christus’ goddelijkheid. Dat is dezelfde tendens als bij de vorige rasters. Van-

uit de liturgie gezien is er de nadruk op het Kyrie en dus op het lijden van mensen; 

vanuit het kerkelijk jaar gezien komt het lijdensverhaal sterk naar 

voren. Gezien vanuit het Credo ligt de nadruk vooral bij ‘..die gele-

den heeft, is gekruisigd, gestorven en begraven’. Aan het eind van 

de 20e eeuw ging men in de theologie spreken van een 

‘christologie van boven’ en een christologie van beneden’. De mo-

derne kunst sluit duidelijk aan bij de christologie van beneden. Me-

de door de oorlogen in de 20e eeuw en m.n. door de verschrikkin-

gen van de Holocaust was een grote terughoudendheid ontstaan ten opzichte van al 

te veel verheven begrippen en beelden.  

Datum: dinsdag 8 december om 20.00 uur in de Pniëkerk Entree: € 4,- 

  Karel Willink 

Bernhard Blume 
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Conferentie ArmoedePact Almelo 
Op woensdag 2 december vindt in de Plaats van Samenkomst 
van het apostolisch genootschap de conferentie plaats van het 
ArmoedePact Almelo.   
Zie ook www.armoedepact.nl  
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk, o.a. op 
www.raadvankerkenalmelo.nl  
 
 
Advent - Periode van 4 weken voorafgaand aan Kerstmis.                             
De adventtijd is bij uitstek een periode van bezinning voor men-
sen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, mu-
ziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor op de geboorte van 
het kerstkind; de godsgeboorte in ons leven.  
Begeleiding: leden Karmel Almelo                       
Data:  woensdag 2 ,9, 16 en 23 december  
Tijd:  van 19.00 - 19.30 uur 
Plaats: Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo 
  Geen kosten. 

 
Concert in kerstsfeer                       
Op zondag 13 december a.s. zingt in het gebouw van het Apos-
tolisch Genootschap, aan de Reeststraat/Flevoplantsoen te Al-
melo, het Almelo’s Mannenkoor (AMK) liederen in kerstsfeer. 
Tevens wordt medewerking verleend door diverse koren.  Er is 
vanaf 14.30 uur een inloop met gelegenheid om een kopje koffie 
of thee te drinken.  Het concert begint om 15.00 uur, einde is om 
17.00 uur. Gratis entree, koffie en/of thee.   
 
Het Almelo's Mannenkoor is een traditioneel mannenkoor dat is 
opgericht op 6 januari 1918. Vanaf de oprichting tot heden zin-
gen Almelose mannen de "sterren van de hemel" en in al die 
jaren heeft het koor zich ontwikkelt tot een hechte vriendenclub.  

… at the end of the year! 
Sfeervol KerstWinterconcert Muziekvereniging De Eendracht 
Almelo. Na een bijzonder geslaagde, eerste editie in 2013, or-
ganiseert Muziekvereniging De Eendracht opnieuw een sfeervol  
KerstWinterconcert  
Datum: zondag 20 december  
Plaats: St. Jozefkerk  
Details over aanvangstijd, andere deelnemers etc. zullen op een 
later tijdstip bekend worden gemaakt. 
Meer informatie: www.eendrachtalmelo.nl  

Kerstkuiertocht 
Dit jaar is er op tweede kerstdag weer een KerstKuiertocht voor 
het hele gezin in en om 'n Pook. Nadere informatie volgt zo 
spoedig mogelijk, o.a. op 
www.raadvankerkenalmelo.nl   

Nick Moritz - dirigent 

APG 

Karm 

ApG 

    APG 

St.J 



15 

 

september 

do 03 Leesgroep Speling   -  26 november    blz 03  

do 10 Spiritualiteit in het dagelijkse leven             start  blz 03 

ma 14 Icoon schilderen      start  blz 04 

di 15 Rond de Schrift      start  blz 04 

di 15 Hebreeuws lezen      start   blz 04 

do 17 Zin in film  -  19 november     blz 05  

do 17 Alpha Cursus     start  blz 05  

za 19 Meditatief wandelen  -  24 oktober    blz  05 

zo 20 Oecumenische vredesdienst     blz 06 

di 22 Onderscheidend leven  - 6 en 20 oktober   blz  06 

wo 23 Meditatief mandala tekenen  -  28 okt. en 18 nov  blz 06 

wo 23 Wonderverhalen  - 7 oktober     blz 06 

za 26 De ongemakkelijke waarheid van het christendom  blz 07 

wo 30  Als kinderen andere wegen gaan - 14 oktober  blz 07 

 

oktober  

do 01 Inleiding psalmen  - 15 en 29 oktober     blz 07 

di 13 God uit de gunst…God uit de kunst?     blz 08 

  Moderne kunst: kijken in een gebroken spiegel   blz 08 

do 15 Ouder worden met een doel voor ogen?  start  Blz 09 

wo 21 De kwetsbare plaats van het individu in onze  

  neoliberale economie.       blz 09 

do 22 Kom en zie         blz 09 

za 24 “Stichting Taalwerkplaats Drenthe”      blz 09 

di 27 God uit de gunst…God uit de kunst?   20e eeuw  blz  10 

 

november 

di 10 God uit de gunst…God uit de kunst?  Vanuit de liturgie blz 10 

di 10  Rond de psalmen      start    blz 12  

zo 15 Willibrordzondag       blz 12 

zo 15 Internationale Dag van de Rechten van het Kind  blz 12 

di 24 God uit de gunst…God uit de kunst?   

  Vanuit het kerkelijk jaar      blz 12 

za 28 Rembrandt          blz 13 

 

december 

wo 02 Advent        blz 14 

wo 02 Conferentie ArmoedePact Almelo    blz 14 

di 08 God uit de gunst…God uit de kunst?  Vanuit het credo blz 13 

zo 13 Concert in kerstsfeer      blz 14  

zo  20 KerstWinterconcert       blz 14 

 

 

 

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 or-
de”.  (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur) 
 
za 05-09    Wim Pelgrim Almelo                
za 19-09 Mira Cieślak  Polen  - Weimar (Dld)    
za 03-10 Henk Kamphuis Almelo                        →  

za 17-10  Jan Braakman Vriezenveen   

za 07-11  Damian Polocek Katowice (PL)  

za 21-11  Muziekschool  Rijssen  

za 05-12  Dick Sanderman Rijssen 

za 19-12  Timo Beek   Oldenzaal 

Aanvang: 14.00 uur precies alle concerten.  

   Duur ca. drie kwartier.  

   Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

Concerten in de Grote Kerk 
zo 13-09 Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss           → 
   Werken van Arvo Pärt (80 jaar)    
zo 15-11 Vocaal Ensemble ‘Arte Vocale’  
   o.l.v. Hans Noyens  
   m.m.v. Hans Maartens van Alludens verteller                                   
zo 20-12 Jubileumconcert Grote Kerk  
   Stichting Kerkconcerten 30 jaar 
   Roden Jongenskoor - 30 jaar 
   o.l.v. Rintje te Wies 
   Roden Girl Choristers - 15 jaar 
   o.l.v. Sonja de Vries                → 
   m.m.v. Sietze de Vries orgel 
   Kerstconcert   
Aanvang : 15.30 uur voor alle concerten Info: Henk Kamphuis 0546863512 
   Toegang vrij. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek 

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

worden met  het kist-, transept- en hoofdorgel. 

zo 06-09   

zo 25-10 

zo 22-11 

zo 27-12 

Aanvang:   15.30 uur  voor alle concerten 

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 

Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyrlabq-sYCFWoj2wodzpoFgw&url=http%3A%2F%2Fsjaakverboom.photoshelter.com%2Fgallery%2FRecent-werk%2FG0000nX9bKaBSRL0%2F2%2F1&ei=YOO1Vdz7NurG7AbOtZaYCA&bvm=bv.

