In deze brochure o.a.
Week van het gebed voor de eenheid
De rol van politiek en religie op weg naar
een betere samenleving
Moderne kunst voor de kerkdeur
Verhalen over jezelf en theologie
Wereldgebedsdag
De Sixtijnse kapel
Jung en de gnostiek
Simone Weil

“Richt u op de eenheid in de verscheidenheid en wees niet bang voor de verschillen”
www.raadvankerkenalmelo.nl
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Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om op
het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.

ApG Apostolisch Genootschap

Plaats van samenkomst
Reeststraat 2b - Almelo

AAK Armeens Apostolische Kerk

secretariaat: Armen Kalstian,
Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo

DG

Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo
Tel: 0546818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl

Doopsgezinde Gemeente

Elisa Elisaparochie

Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo
Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl

Karm Karmel Twente

Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo
Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/twente/

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

VU

VUvereniging brengt het werk van VU en VUmc
naar de samenleving door het organiseren van
openbare bijeenkomsten met vaak actuele
maatschappelijke thema's.
http://www.vuvereniging.nl/

VVG Vereniging van Vrijzinnig
Godsdienstigen

De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo
Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl

Kerk en Radio

A. Hogendoorn, tel: 0546-864449

Deze brochure kan worden bekeken op: www.raadvankerkenalmelo.nl en
www.pga-almelo.nl/ De eerste brochure verscheen in augustus 2008.
Deze brochure is in december 2015 uitgereikt aan alle kerkgangers van
de aangesloten kerkgenootschappen.
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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.
SCOPUS - de Bijbel beleven
PGA
Is je belangstelling voor het geloof gewekt? Wil je meer weten over de Bijbel? De betekenis van binnenuit beleven? Dan is Scopus iets voor jou!
Scopus is een bijzondere manier om het geheim van het geloof te ontdekken. De deelnemers ‘beleven’ de Bijbel door zich te verplaatsen in de hoofdpersonen van een Bijbelverhaal. Wij kiezen voor verhalen uit het Nieuwe Testament. Anja van Maanen
geeft de cursus. Geschikt voor wie op zoek is én voor
wie al vertrouwd is met de Bijbel.
Datum:
woensdagavonden 13, 20, 27 januari
en 3 februari
Plaats:
kerkgebouw NOACH, (wijkcentrum)
Binnenhof 53, Almelo.
Tijd:
van 20.00 - 21.45 uur
Kosten: voor 4 avonden: € 20,Opgave:
Catherinus Elsinga; cbelsinga@solcon.nl (0546-673395)
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, Hoornbladstraat 29a Almelo.
Start: De datum wordt later bekend gemaakt.
Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd en
duurt tot 21.30 uur. De cursus is kosteloos, er wordt alleen een bijdrage gevraagd van 3,50 euro voor de maaltijd. De cursus is bestemd voor mensen zowel binnen als
buiten de kerk.
Informatie en opgeven bij Bonne Oosterhuis.
Tel. 0546-828150 Email: famoosterhuis73@gmail.com
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Excursie naar “Het kasteel van de ziel”
Karm
In het erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven Sint Agatha
is een tentoonstelling ingericht over de mystica en karmelietes Theresa van Avila. (1515 - 1582) Haar boek Innerlijke
Burcht (ook wel vertaald met Kasteel van de ziel) is nu nog
voor vele mensen een inspiratiebron in hun zoektocht naar
zingeving. De tentoonstelling is nog te bezichtigen op afspraak. Vanuit het Karmelklooster in Almelo willen wij op
donderdag 7 januari naar deze tentoonstelling in St. Agatha
gaan.
Vervolgens brengen wij een bezoek aan het oudste Karmelklooster in Nederland in Boxmeer, waar wij zullen worden
rondgeleid en een (meegebrachte) lunch kunnen gebruiken.
Ook heeft de parochiekerk in Boxmeer heel bijzondere kerststal en een uitgebreide tentoonstelling van kerstkribjes uit de
gehele wereld.
Als u belangstelling heeft neemt u dan vóór 20 december contact met ons op. Karmeltwente@karmel.nl of 0456 - 536410. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar maximaal € 25,- per persoon.
God uit de gunst…God uit de kunst?
Wat hebben moderne kunst en christelijk geloof nog met elkaar te maken? Die vraag kwam in eerdere bijeenkomsten al
aan de orde. Na twee inleidende bijeenkomsten over de moderne kunst in de 19e en 20e eeuw hebben we gezien dat in
de kunst religieuze thema’s in alle denkbare omvormingen
nog altijd of opnieuw zijn aan te wijzen. We keken door drie
vensters naar de verhouding van geloof en moderne kunst:
liturgie, kerkelijk jaar en Credo, de christelijke geloofsbelijdenis. De zesde en laatste bijeenkomst toont wederzijdse herwaardering van christelijk geloof en moderne kunst.
Moderne kunst voor de kerkdeur
PGA
Wie weleens een kerk binnenloopt ontdekt dat moderne kunst en de kerk geen totaal
vreemden voor elkaar zijn geworden. De deur verbindt en scheidt binnen en buiten. De
stilistische kenmerken doen denken aan het expressionisme of symbolisme.
Dat zijn niet toevallig de stromingen die gevoelens oproepen of die uitnodigen om door
deze deur een andere beeldenwereld te betreden. Hetzelfde geldt voor de kerkramen.
In rooms-katholieke kerken kunnen de kruiswegstaties ook
zijn uitgevoerd in een moderne stijl, niet alleen figuratief maar
ook in de lijn van bijvoorbeeld het abstract expressionisme.
Ook een crucifix of een piëta kunnen op een volstrekt moderne manier zijn uitgevoerd. Moderne kunst is dan geen versiering maar een signaal dat de kerk er op gericht is de tekens
van de tijd te verstaan en dat ze daarvoor een beroep doet op
de gevoeligheid van een eigentijdse kunstenaars.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 12 januari om 20.00 uur
Plaats:
Pniëlkerk Toegang: € 4,-
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Lectio Divina “Rond de Schrift”
Lectio Divina is een sinds eeuwen in kloosters gebruikte
praktijk, om aandachtig en indringend de Schrift te lezen.
Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is voor
iedere mens, ook in onze tijd. Zo kunnen we dichter komen
bij wat het evangelie ons te vertellen heeft. Wat raakt ons?
Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond
het evangelie van de daaropvolgende zondag. 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 12 en 26 jan., 9 en 23 febr.
van 10.00 -12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5, - per bijeenkomst. (aanmelding gewenst)

Karm

Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Karm
Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, met alles wat ons dagelijks tegemoet komt, is verbonden met onze wijze van ‘in het leven staan’ , met onze spiritualiteit. Aan de hand van concrete situaties, een recente gebeurtenis, een (kranten)tekst verkennen we wat dit ons te
zeggen heeft. In de uitwisseling is het steeds weer verassend hoe verhelderend onze samenspraak werkt. Zo samenkomen is bevrijdend en geeft inzicht in dat wat richting
geeft aan je leven en je eigen spiritualiteit.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
donderdag 14 jan., 11 febr.,10 mrt.,
14 april en 12 mei
Tijd:
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 25, - voor de serie. (aanmelden gewenst)
De spiritualiteit van het Lucas-evangelie
Karm
De spirituele grondlijnen van het evangelie volgens Lucas blijken verrassend actueel.
Er komen vragen aan de orde die ook nu nog de vragen van
gelovige en ongelovige mensen zijn. Wat betekent christelijk
leiderschap? Hoe krijgt bevrijding gestalte? Wat is christelijke gemeenschapsvorming? Hoe om te gaan met maatschappelijke, sociale en culturele verschillen? Wat te doen
als je verlangen geen antwoord krijgt? Kunnen wij in onze
tijd nog deelhebben aan de goede boodschap die Jezus in
het evangelie verkondigt?
Begeleiding: Huub Welzen, auteur van:
‘Belichting van het Bijbelboek Lucas’
Data:
vrijdag 15 en 22 jan. en 5 febr.
van 14.30 -17.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 15,- voor drie bijeenkomsten
(aanmelding gewenst)
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Oecumenische viering in de Pnielkerk
Op zondag 17 januari, vieren de Elisaparochie en de wijkgemeente Pniël samen het begin van de week van gebed voor
de eenheid van de Christenen. We doen dat op de voor ons
bekende wijze. Voorgangers zijn pastor Eef van Vilsteren en
ds. Rein van Dijk. De liturgie van de viering is ons gegeven
door de Christenen in Letland. Zij nodigen ons uit om het
zout der aarde te zijn. De viering begint om 10.00 uur en
wordt gehouden in de Pniëlkerk. Iedereen is van harte welkom. Na de viering zijn we nog informeel samen bij een kop
koffie.
Oecumenische dienst in de St. Jozefkerk
Op zondag 17 januari is er een oecumenische dienst in de
St. Jozefkerk. Deze viering wordt gehouden samen met protestantse wijkgemeente NOACH. De dienst begint om 10.00
uur. Voorgangers zijn José v.d. Bosch-van Os en Dick van
Bart. Muzikale medewerking wordt verleend door het dames- en herenkoor van de parochie en de zanggroep Together vanuit NOACH. Ieder is van harte welkom. Na de dienst
drinken we samen koffie in ’t Saam.
Oecumenische dienst in de Grote Kerk
Op zondag 17 januari wordt om 10.00 uur een oecumenische dienst gehouden. In deze dienst werken mee ds. C.
Borgers (doopsgezind predikant ) ; ds. P. Endedijk
(predikant van de Grote Kerk) en vicaris A. Woolderink van
de St. Jorisparochie. Medewerking wordt verleend door de
cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Henk Kamphuis.

Oecumenisch vesper in de Doopsgezinde Kerk
De week wordt afgesloten op zondag 24 januari met
een Vesper in de Doopsgezinde Kerk om 17.00 uur. o.l.v.
ds. M. Schwarz van de Bleekkerk. Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Doopsgezinde Gemeente
o.l.v. Henk Oosterveen.
Vooraf is er een ontmoeting met koffie en thee.
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Algemene informatie
VVG & DG
Iedere vierde zaterdag van de maanden september 2015 tot en met april 2016 organiseert de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) samen
met de Doopsgezinde Gemeente Almelo een z.g. Bleeklezing.
Plaats: stadskerk de Bleek, Hofstraat 1. Toegang € 7,50. Leden/
donateurs VVG en leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 5,Op 23 januari 2016 zijn de bedragen € 10,- resp. € 7,50.
Jung en de gnostiek, cursus op zaterdagmorgen.
VVG&DG
De gnostiek is een religieus-mystieke stroming rond het jaar 0. Hoe oud nieuw kan zijn
en vice versa. Harm Knoop is theoloog, hij schreef ‘Leef je eigen mythe’, over religie,
mythen en ons zelf. Carl Gustav Jung, een ziener uit de 20e
eeuw, voelde zich al vroeg verwant met de gnostische teksten
die hij tegenkwam o.a. de Nag Hammadigeschriften, verloren
gewaande geschriften in de Egyptische woestijn, in 1945 ontdekt. Op elke bladzij daarvan kwam Jung zichzelf tegen, als
gnosticus: zijn totale toewijding aan het bewustzijn; en het onbewuste als bron van alle bewustzijn. In het geschrift Zeven preken
tot de doden schrijft Jung over een goddelijk wezen dat in zichzelf de tegengestelden verenigt.
Data:
zaterdag 16, 30 januari en 6 februari
van 10.00 tot 12.00 uur in de stadskerk De Bleek
Toegang: Zie de algemene informatie hierboven.
Icoon schilderen
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 voorjaarscursus richt zich op mensen die nog geen enige ervaring hebben met icoon schilderen.
Begeleiding: André Bourgonje, Frida Koopman
en Henny Leemreize
Data:
14 maandagen van 18 januari tot 25 april
van 19.30 - 21.45 uur Plaats: Karmel Almelo
Kosten:
€ 125,- (aanmelden kan tot 10 januari)

Karm

Zin in Film
We kijken naar films met artistieke en spirituele diepgang;
Karm
films die ons kunnen raken en aan het denken zetten.
Na afloop is er ruimte om na te praten .
Niet zo ver van Timbuktu, nu in handen van religieuze fundamentalisten, leeft Kidane
vredig in de duinen met zijn familie. Zij zijn tot nu toe gespaard
gebleven van de chaos in de stad, waar de mensen lijden onder
het terreurregime van de Jihadisten. Hun leven verandert wanneer Kidane per ongeluk Amadou, de visser, doodt. Amadou,
heeft de geliefde koe van Kidane geslacht. Kidane is nu onderworpen aan de nieuwe wetten van de bezetters.
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Data:
donderdag 21 januari
Tijd:
van 19.45 - 22.00 uur Plaats: Karmel Almelo
Bijdrage:
€ 5,- voor koffie/thee (vooraf aanmelden gewenst.)
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De Sixtijnse kapel
De kunsthistorica Frederike Upmeijer vertelt over de pausen Sixtus IV tot en met Paulus III die opdracht geven tot
het bouwen van de Sixtijnse kapel (vanaf 1475) en het
aanbrengen van fresco’s. Beroemde kunstenaars als Botticelli, Perugino, Rafael en Michelangelo worden er aan het
werk gezet. De fresco’s tonen verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament die soms het promoten van het pausschap als achterliggende gedachte hebben.
Datum:
zaterdag 23 januari om 16.30 uur
Plaats:
stadskerk de Bleek
Zie de algemene informatie op blz. 7 met de
afwijkende kosten voor de toegang.

VVG&DG

Hiëronymus Bosch 500 jaar onsterfelijk
PGA
In 1516 overleed Jeroen Bosch, de bekendste zoon van ’s-Hertogenbosch. In dit 500e
sterfjaar staat zijn werk weer volop in de belangstelling.
Hoogtepunt is een grote tentoonstelling in het NoordBrabants Museum in Den Bosch. Over het leven van deze
kunstschilder is weinig bekend. Dat is opmerkelijk omdat
beroemdheden uit zijn tijd werk bij hem bestelden. Filips II,
zoon van Karel V, was zelfs al een verzamelaar van zijn
werk. Minstens zo raadselachtig als zijn leven zijn de schilderijen van Jeroen Bosch. Iedereen kent zijn bizarre fantasiewezens; daar heeft de kunstenaar zijn bijnaam ’de
duivelmaker’ aan te danken. Al die gedrochten bevolken
een wereld waarin het gaat om de keuze tussen goed en
kwaad. Jeroen Bosch is in zijn schilderijen een zedenmeester die de toeschouwer met zijn gedrochten bij de les
wilde houden. De cursus verkent de wondere wereld van
Jeroen Bosch.
Een man van zijn tijd
PGA
Jeroen Bosch schildert en tekent in zijn werk de wereld van zijn tijd en hij vertekent die
wereld ook meteen. Rond het jaar 1500 richt de blik van kunstenaars als Bosch en
Dürer op het dagelijkse leven. We zien bedelaars en boeren, hovelingen en monniken,
bisschoppen en edelen, adellijke dames en boerinnen, nonnen en hoeren in een bonte verzameling bij elkaar. Allerlei details zoals kleding en
gebruiksvoorwerpen verwijzen naar de dingen van hun
eigen leefwereld. Bij Jeroen Bosch zie je ze in een wondere wereld waarin bovenwereld en onderwereld door elkaar
lopen. Muziekinstrumenten, eetgerei, maar ook de dieren
trekken zich niets aan van de maten en regels waarin wij
ze kennen. De bekende wereld barst uit zijn voegen. Hebben we te maken met een warrige geest of met iemand
die een indringende boodschap wil overbrengen?
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 26 januari om 20.00 uur.
Plaats:
Pniëlkerk
Toegang: € 4,-
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Een man van de eeuwigheid
PGA
Bij Jeroen Bosch komen de religieuze thema’s van leven en dood, genade en oordeel,
toewijding en zonde volop aan bod. Ze staan alleen niet
langer op zich. De wereld van het licht, van Vader, Zoon
en heilige Geest is volop verweven met de bizarre
droomwereld waarin mensen, dieren en dingen wonderlijke gedaantes kunnen aannemen. De kerk en haar
dienaren zijn niet langer bevoorrechte instrumenten van
het heil van God. Het lijden van Christus als weg naar
verlossing wordt nog het beste begrepen door kluizenaars en woestijnvaders zoals Hiëronymus en Antonius.
Zij laten zien hoe mensen standvastig kunnen blijven
tussen goed en kwaad als alles spreekt van oordeel en
gericht.
Inleider:
ds. K. Sluiter
Datum:
dinsdag 9 februari om 20.00 uur.
Plaats:
Pniëlkerk Toegang: € 4,Simone Weil [1909 - 1943]
Simone Weil was een Franse filosofe die opgroeide in
een niet-religieus joods gezin. Ze was diep sociaal bewogen en op een radicale wijze engageerde ze zich met
de onderklassen in de toenmalige maatschappij. In de
jaren ’30 wordt ze steeds meer getrokken naar het christendom. Hoewel zij zegt voordien nooit naar God te hebben gezocht, krijgt zij intense religieuze ervaringen. In
haar autobiografie ‘Wachten op God’ geeft zij een prachtige uitleg van het Onze Vader, die naar de diepte van
de relatie tussen God en mens voert. We lezen deze
tekst en gaan met elkaar in gesprek over de betekenis
hiervan voor onze eigen weg met God.
Begeleiding: Susan van Driel
Data:
zaterdag 13 en 27 februari en 12 maart
van 10.30 - 15.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 30, - voor de serie.
(Aanmelden gewenst)
Leesgroep Speling
Karm
De jaargang 2016 van Speling heeft als thema: Betrokken blijven. Hoe ben ik betrokken bij duurzaamheid, bij
omgaan met agressie, bij het kwetsbare en bij desoriëntatie? Ieder leest de artikelen voor de bijeenkomst. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Data:
donderdag 25 febr. en 26 mei
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo,
Kosten:
€ 5, - per bijeenkomst.
(aanmelden gewenst)

Karm
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Wim Jansen: Vlammend Paradijs – bekentenissen
VVG&DG
Wim Jansen beleeft in de jaren zestig een wilde jeugd. De jongen uit Paradijs bij Hoek
heeft aan leren een grondige hekel en nog meer aan de burgermaatschappij.
We worden meegenomen op een adolescente zoektocht -die uiteindelijk uitmondt in
de liefdesmystiek - en het besluit van een rebel om nota bene predikant te worden. De
zoektocht leidt langs vele thema’s: o.a. ‘christelijkheid’ op een
gereformeerde school, de impact van een gehandicapte broer in
een gezin, prille verliefdheid, intense natuurbeleving, de ontdekking van de erotiek, Godservaring, de muziek van de jaren 60/70
enz. De lezing bestaat uit verhalen, afgewisseld met stiltemomenten.
Datum:
zaterdag 27 februari om 16.30 uur in de Bleekkerk
Toegang: zie de algemene informatie op blz. 7
Rond de Psalmen
Karm
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Wat gebeurt er met ons wanneer wij een psalm lezen? Ook de Psalmen lezen we als Lectio
Divina (zie Rond de Schrift); na een hardop lezen van de Psalm kijkt ieder hoe hij de
tekst verstaat. Vervolgens wisselen we dit uit om zo te kijken wat
ons raakt. In een tweede ronde wisselen we uit wat dit voor jou
betekent in je leven nu.
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Data:
dinsdag 8 en 22 maart, 5 en 19 april
van 10.00 - 12.00 uur Plaats: Karmel Almelo
Kosten:
€ 5, - per bijeenkomst. (aanmelden gewenst)
Huispaaskaars maken
Een kaars aansteken is vaak méér dan het lijkt: het is een teken van hoop en verlangen, van verbondenheid en meeleven. In deze workshop eerst uitleg over de symboliek van het licht en religieuze symbooltaal. Vervolgens versieren we een kaars met
symbolen die verwijzen naar ons eigen persoonlijke geloof. Zo neemt ieder aan het
eind van de avond een eigen paaskaars meer naar huis.
Begeleiding: da. Monica Schwarz
Datum:
16 maart om 19.45 uur Plaats: Aa-zaal van De Bleek, via de zij-ingang
Kosten:
€12,- incl. alle materiaal. Opgave (noodz): hetkerkuiltje@gmail.com
Meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/paaskaars-maken/
Zin in Film - Corpo celeste
Karm
We kijken naar films met artistieke en spirituele diepgang; films die ons kunnen raken
en aan het denken zetten. Na afloop is er ruimte om na te praten.
Corpo celeste vertelt het verhaal van de bijna 13-jarige Italiaanse Marta, die na tien
jaar in Zwitserland te hebben gewoond met haar moeder en zus terugkeert naar het
zuiden van Italië. Marta’s eerste stappen richting volwassenheid
gaan gepaard met voorbereidende lessen op het vormsel in de
lokale katholieke kerk. Gezien door de ogen van Marta, beginnen
we aan de innerlijke werking van deze rooms-katholieke gemeenschap, die een Berlusconi-achtig ritueel heeft aangenomen.
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Datum:
donderdag 17 maart van 19.45-22.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Bijdrage:
€ 5,- voor koffie/thee (vooraf aanmelden gewenst)
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Wereldgebedsdag Nederland
Het thema van de Wereldgebedsdag 2016 is: “Ontvang Mij als een kind!”
De orde van dienst voor de viering is dit jaar voorbereid door het Cubaanse Comité
Wereldgebedsdag. 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 gezamenlijke dag van gebed nemen nu
bijna 180 landen deel. In Nederland wordt al vanaf 1929
deelgenomen aan de jaarlijkse viering.
Laat ons in gebed worden als een kind: met handen die
wit zijn van het zweet en vuil van het buitenspelen. Dan
kunnen we Jezus ontvangen, met allen die op Hem wachten op de drempel van onze kindertijd.
Medewerking wordt verleend door enkele koren.
Datum:
vrijdag 4 maart 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:
Armeens Apostolische Kerk
Vriezenveenseweg 174 Almelo
Toegang: Vrij. U bent van harte welkom!
Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten.
Kunst van hemel en aarde
VU-vereniging/PGA
Religieuze kunst zie je meestal in musea, in een kerk of soms bij mensen thuis. Hedendaagse religieuze kunst is doorgaans minder herkenbaar. Wat is religieuze kunst eigenlijk? Voor kerkelijke
kunst is dat doorgaans duidelijk: kunst die onderdeel is
van het godsdienstig ritueel of onderdeel is van de kerkruimte. Naar aanleiding van zijn boek “Kunst van hemel en
aarde” laat Wessel Stoker aan de hand van werken van
kunstenaars als Kandinsky, Rothko , Warhol en Kiefer zien
dat hun werk een eigen spiritualiteit heeft. Deze kunstenaars communiceren religieuze inzichten in beelden.
Inleider:
Prof. Dr. Wessel Stoker,
emeritus hoogleraar Esthetica VU
en schrijver.
Datum:
donderdag 17 maart van 20:00 - 22:00 uur
Plaats:
“De Schouw”, Kerkplein 3, Almelo.
Kosten:
€ 4,- inclusief koffie/thee.
Leden VU-vereniging gratis.
Aanmelden niet nodig.
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Meditatief wandelen
De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen
voor de Schepping. Lopen zonder haast en in stilte geeft
ruimte om onze gedachten los te laten en bij ‘een diepere
laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema
b.v. loslaten, verwondering, of ‘Jouw Weg in het leven’. We
beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af
met een uitwisseling.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
zaterdag 19 maart en 23 april
van 9.30 - 12.30 uur
Plaats:
zie t.z.t. www.karmelcentra.nl
Kosten:
€ 5,- per wandeling

Van Getsemane naar Golgotha:
Als een lam naar de slachtbank
Met middeleeuwse schilderijen volgen we de lijdende Christus
langs de via dolorosa van Getsemane tot Golgotha.
Eeuwenlang beeldden de westerse kunstenaars, onder invloed van Byzantijnse voorbeelden, de gekruisigde Christus af
als een zegevierende Verlosser. In de dertiende eeuw verandert het type crucifix en legt men de nadruk op het lijden dat
Christus voor ons, zondaars, heeft doorstaan. De kruisiging
van Christus zoals die door middeleeuwse kunstenaars wordt
afgebeeld, is eigenlijk een constructie van de kerkvaders op
basis van Bijbelse exegese.
Inleider:
Mevrouw drs. J.G. van der Stappen-Heyvaert
Datum:
zaterdag 19 maart 2016 om 16.30 uur
Plaats:
stadskerk de Bleek
Toegang: Zie de algemene informatie op blz. 7

Karm

VVG&DG

De rol van politiek en religie op weg naar een betere
samenleving.
VU-vereniging
Zowel bij politiek als bij religie gaat het om het geloven in en werken aan een betere
wereld. Maar zowel politiek als religie kunnen ook ontaarden in geruzie of betekenisloosheid. Waar draait het om bij die betere wereld? Welke waarden staan er op het
spel? En wanneer kun je religie en politiek het beste uit elkaar houden of juist samenbrengen?
Inleider:
Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische Theologie Vrije Universiteit, Eerste Kamer
lid voor GroenLinks en voorzitter van
"De Linker Wang".
Datum:
donderdag 31 maart van 20.00 - 22.00 uur
Plaats:
CCK2 (=Cultureel Centrum Kerkstraat 2),
Kerkstraat 2, 7671 HG Vriezenveen;
vrij parkeren.
Kosten:
€ 4,- inclusief koffie/thee.
Leden VU-vereniging gratis.
Aanmelden niet nodig.
Zie ook: www.vuvereniging.nl
Let op: in de gedrukte brochure staat deze lezing helaas nog op woensdag 30 maart.
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Twee lezingen over de betekenis van verhalen
Verhalen staan centraal in twee bijeenkomsten op 9 en 30
april, de grote verhalen van vroeger en de kleine verhalen
die een rode draad vormen in ons leven. Mensen leven in
verhalen: mensen maken verhalen, verhalen maken mensen. Ze bepalen het weefsel van onze levens en onze identiteit. Oude verhalen, die steeds opnieuw bewerkt worden
en een leidraad bieden bij terugkerende vragen van het
leven. Maar ook nieuwe verhalen die in tijden van verandering houvast bieden, als het leven ontwricht raakt. De Bijbel, de Griekse tragedies: ze worden nog altijd gelezen, ze
tonen de dilemma's van het bestaan en geven richtlijnen
over goed en kwaad.

RGT

Verhalen
Mensen krijgen voorbeelden en schrikbeelden aangereikt.
Ze voelen zich deel uitmaken van een groter geheel en er
wordt een perspectief geboden voor hun handelen, hun
taken en hun verantwoordelijkheden en hun plaats in de
gemeenschap. Religie is één van die grote verhalen waaraan mensen veel kunnen
ontlenen, ten goede en ten kwade. Het kan mensen verbinden, maar ook aanzetten tot een wij-zij denken, waarbij die
“zij” gedemoniseerd worden. ' Maar het kan ook inspireren
tot “het goede”: tot zorg en liefde voor anderen. Wat als de
grote verhalen verdwijnen? Als God dood wordt verklaard?
Wordt het dan chaos, vervalt dan de basis voor moraal? Of
maken mensen dan andere, kleinere verhalen, die niet van
boven gegeven worden, maar zelf, in samenspraak gevormd? Het verhaal als sociaal proces.
Spreker:
Prof. dr. C.D.A. Brinkgreve
hoogleraar sociologie Universiteit Utrecht
Datum:
zaterdag 9 april van 11.00 - 12.30 uur
Plaats:
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Kosten:
€ 7.50
‘Het gelaat van God’ verbeeld
Karm
In vroegere eeuwen werd God in de kunst als een concrete gestalte verbeeld, zoals wij
in onze kinderjaren ook een duidelijk beeld van God hadden. Met het ouder worden en
door toedoen van ervaringen ontwikkelt zich dat beeld
gaandeweg en 'vervaagt' het tot Grond, Liefde, Bron, Iets,
... Ook in de kunst is een dergelijke ontwikkeling te zien, en
het is verrassend te ontdekken hoe de moderne schilderkunst kan helpen om onder ogen te zien en te verwoorden
hoe God nu voor jou aan het licht kan komen. We laten ons
o.a. inspireren door Kazimir Malevitch, Mark Rothko en
Yves Klein.
Begeleiding: Herman Scholte-Albers
Datum:
woensdag 13 april van 19.45 - 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- (vooraf aanmelden gewenst)
Malevitch
Male
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Symposium: Waartoe zijn wij hier op aarde?
Levensmissie en bestemming Een beschouwing vanuit de Gnostiek.
Sprekers:
Willem Glaudemans – Reis van de ziel
Bram Moerland:
→
Kennismaking met het Thomas Evangelie.
Datum:
zaterdag 16 april om 14.00 uur
Plaats:
Bleekkerk
Toegang:
€ 15,- inclusief koffie/thee
en een aangeklede borrel na afloop.

VVG&DG

Franse film - afsluiting van het seizoen
De titel en een omschrijving mogen wij vanwege hoge auteursrechten niet vermelden. Het zal een film worden die zeker stof tot een
nagesprek geeft. Daar krijgt u alle gelegenheid voor.”
Datum:
zaterdag 23 april om 16.30 uur
Plaats: stadskerk De Bleek
Toegang:
zie de algemene informatie op blz. 7

VVG&DG

Verhalen over jezelf en theologie
RGT
Door hun verhalen maakten werden mensen zich bewust van wat hen overkomen was
en wat ze wel of niet gedaan hadden. Verhalen zijn ook het eerste begin van filosofie
(mijn plaats in de kosmos?), theologie (welke machten beheersen ons?) en autobiografie (wie ben ik?). In deze lezing
vooral de vraag wat theoloog en filosoof iets met die verhalen kunnen. We spitsen dat toe op verhalen die een rode
lijn door ons eigen leven trekken. Kunnen we in zulke verhalen ook aan God of het transcendente een plaats geven?
Literatuur: Johan Goud, Onbevangen. Zoetermeer: Meinema, 2015, hoofdst. 1
Spreker:
Prof. dr. J.F. Goud
Hoogleraar Faculteit der Wijsbegeerte
en Godsdienstwetenschap Universiteit
Utrecht
Datum:
zaterdag 30 april van 11.00 - 12.30 uur
Plaats:
Remonstrantse Kerk,
Woltersweg 11, Hengelo
In de voetsporen van Titus Brandsma
Karm
Om Titus Brandsma te gedenken bezoeken we Kleef en/of
Nijmegen. Zie t.z.t. op onze website www.karmelcentra.nl/
twente.
Begeleiding: Sanny Bruijns, Frida Koopman
en Herman Scholte-Albers
Datum:
zaterdag 23 juli van 09.00 - 18.00 uur
Vertrek:
vanuit Zenderen en Almelo
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Moderne kunst voor de kerkdeur
Lectio Divina “Rond de Schrift”
SCOPUS - de Bijbel beleven
Spiritualiteit in het dagelijkse leven
De spiritualiteit van het Lucas-evangelie
Jung en de gnostiek
Week van het gebed voor de eenheid
Icoon schilderen
Zin in Film - Timbuktu
De Sixtijnse kapel
Hiëronimus Bosch - Een man van zijn tijd

blz
blz
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blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
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03
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08

Een man van de eeuwigheid
Simone Weil
start
Leesgroep Speling (en 26 mei)
Wim Jansen Vlammend Paradijs – bekentenissen

blz
blz
blz
blz

09
09
09
10

Wereldgebedsdag
Rond de Psalmen
Huispaaskaars maken
Zin in Film - Corpo celeste
Kunst van hemel en aarde
Meditatief wandelen (en 23 april)
Van Getsemane naar Golgotha
Het is volbracht
De rol van politiek en religie op weg naar
een betere samenleving

blz
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blz
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blz
blz
blz

11
10
10
10
11
12
12
15

blz
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Over de betekenis van verhalen
‘Het gelaat van God’ verbeeld
Symposium: Waartoe zijn wij hier op aarde?
Symposium: Waartoe zijn wij hier op aarde?
Verhalen over jezelf en theologie

blz
blz
Blz
blz
blz

13
13
14
14
14

23

In de voetsporen van Titus Brandsma

blz
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Het is volbracht
PGA
Beleef samen met Gospelkoor Onderweg het paasevangelie op een unieke muzikale
wijze. Door het luisteren naar en ook door het samen zingen
van bekende paasliederen neemt Onderweg je mee door de
lijdensgeschiedenis.
U bent van harte welkom!
Artistieke leiding: André Bijleveld
Datum:
zaterdag 19 maart om 19:30 uur
Plaats:
Kerkgebouw NOACH,
(wijkcentrum) Binnenhof 53, Almelo
Kosten:
Vrijwillige bijdrage na afloop
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Concertagenda
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
Op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde HeilmannCourtain-orgel bespeeld door zowel aanstormend talent als door de “gevestigde orde”. (zie ook de website van de DGA bij kerk en cultuur)
za 06-02
Folkert Binnema
Sneek
za 20-02
Margreet Prinsen
Meppel
za 05-03
Gerard de Wit
Zwijndrecht
za 19-03
Jan Braakman
Vriezenveen
za 02-04
Arend J. Kettelarij
Rijssen
za 16-04
Jan-Geert Heuvelman en
Vocaal Ensemble
Rijssen
za 07-05
Henk Linker mmv Valeria Bourmistrova Almelo
za 21-05
Sietze de Vries - Jubileum-Ooz
Groningen
za 04-06
Paul Rosoman
Wellington
—za 18-06
Dick Sanderman
Rijssen
Aanvang:
14.00 uur precies alle concerten.
Duur ca. drie kwartier. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Concerten in de
Grote Kerk
In het voorjaar van 2016
zijn geen concerten
gepland.
EVA Vokaal Ensemble
“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 24-01 Met gastorganist Mannes Hofsink uit Meppel
zo 21-02 Speciale aandacht voor het 12 1/2 jarig bestaan van Muziek en Sfeer
zo 20-03 EVA Vocaal Ensemble bestaat uit vijf zangeressen met doorzet
tingsvermogen; jong, slim, enthousiast, grensverleggend, charmant,
studerend of afgestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium.
Zie voor meer informatie:
www.evavocaal.nl
zo 24-04 Let op: In de gedrukte brochure staat dit
concert nog genoteerd op 24-05

zo 22-05
Aanvang:
15.30 uur voor alle concerten
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Meer informatie: www.orgel-mezzo.nl

