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In deze brochure o.a. 

 
Week van gebed voor de eenheid 

Chagall met muzikale omlijsting 

Beelden van de reformatie 

Meditatief wandelen 

 



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 presen-

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

Deze brochure is eind december 2016 uitgereikt aan alle kerkgangers van  

de aangesloten kerkgenootschappen. 

Oplage: 2000. Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer 
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ApG Apostolisch Genootschap    Plaats van samenkomst  
      Reeststraat 2b - Almelo     almelo@apgen.nl  

AAK Armeens Apostolische Kerk secretariaat: Armen Kalstian,  
      Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo 

DG Doopsgezinde Gemeente   Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo  
      Tel: 0546818616 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  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 
          Almelo in de Schouw (Sch) Kerkplein 3 - Almelo  
                                                       Tel: 0546-454207 en in de Pniëlkerk (PnK)  
  Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 

RGT Remonstrantse Gemeente         Contact: henkvanwaveren@gmail.com 
 Twente              tel: 0546-860608 

St.J   St. Jorisparochie    Tel: 0545-816649  -  secr.rk.almelo@gmail.com                  
      St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo                                                        
      St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo                                                       

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

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  

mailto:almelo@apgen.nl
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. 

Inleiding Karmel Twente 
 
Het bezinningsprogramma van Karmel Twente wordt aange-
boden vanuit de Karmelkloosters te Almelo en Zenderen. Dit 
voorjaar loopt het thema ontheemding als een rode draad 
door onze activiteiten. Ontheemding heeft te maken met een 
grondig verlies van het vertrouwde en met het verlies van een 
thuis. Wij vragen ons af of in de ontheemding ook ruimte kan 
ontstaan voor de a/Ander.  
Zie: www.karmelcentra.nl/twente   

 
Algemene informatie VVG & DG: 
 
Iedere vierde zaterdag van de maanden september 2016 tot en met april 2017 orga-
niseert de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) samen met de Doopsge-
zinde Gemeenten Twente een z.g. Bleeklezing. 
Plaats:  stadskerk de Bleek, Hofstraat 1. Aanvang: 16.30 uur 
Toegang: € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en drankje. 
  Leden/donateurs VVG en leden Doopsgezinde  
  Gemeente betalen € 5,-.   

 
Chagall, met muzikale omlijsting                                                                  VVG&GG    
                                                                                                                                                 
Marc Chagall heeft een chassidische achtergrond. Beeldend 
en mystiek taalgebruik hebben invloed gehad op zijn verbeel-
dingswereld en dat vond hij ook in de Bijbel. De figuur van de 
gekruisigde neemt een voorname plaats in. Het gaat om meer 
dan kijken. Je gaat naar binnen en je beleeft het verhaal, 
hoort de stemmen en voelt de ritmiek van de muziek. Je er-
vaart de sfeer van het shtetl (Jiddisch voor stadje), de sjoel 
(synagoge), de smalle straatjes en de scheve huizen. 
 
Spreker: Frans Wiersma    
Data:  Zaterdag 7, 21 januari en 4 februari                                                                                      
Toegang: Zie hierboven de Algemene inleiding 
  Passe Partout voor de cyclus: € 18,- resp. € 12,-. 

http://www.karmelcentra.nl/twente


Rond de Schrift                                                                                                     Karm 
 
Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen?  
Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? Eerst le-
zen we wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vra-
gen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent. 
 
Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga 
Data:     dinsdag 10 en 24 januari,7 en 21 februari,  
    16 en 30 mei en 13 juni  
    10.00 – 12.00 uur 
Plaats:   Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten:   € 35,-  
 
Bijbellezen met het oog op zondag                                                                      PGA 
 
Sinds jaren komen in De Schouw met enige regelmaat Bijbelleerhuisgroepen bijeen. In 
een aantal bijeenkomsten wordt een Bijbelboek of een gedeelte daarvan besproken. 
Met ingang van 2017 krijgt dit een andere opzet. In een maandelijkse bijeenkomst wor-
den de lezingen voor de daaropvolgende zondag besproken. 
Dit zijn de lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster.  
Dit leesrooster wordt in veel kerken gebruikt. Daarom kan 
iedereen aan zijn deze groepen meedoen. Tijdens de bijeen-
komst lezen we de aangewezen Bijbelteksten en bespreken 
deze samen. Er is een ochtend- en een middaggroep. 
 
Leiding:  ds. Pieter Endedijk 
Informatie:  0546 85 03 51 of  
  predikant.grotekerk@pga-almelo.nl  
Data:   donderdag 12 januari,  
  16 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei 
Tijd:   10.45-12.15 uur of 14.00-15.30 uur 
Plaats:  De Schouw 
Kosten:  koffie/thee en een gering bedrag voor  
  kopieerkosten. Aanmelding vooraf gewenst. 
 
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, afbeeldingen en teksten verkennen we 
hoe we richting geven aan ons leven. Bij de uitwisseling hier-
van blijkt steeds weer hoe verhelderend en soms bevrijdend 
deze samenspraak is. Zo samenkomen geeft inzicht in je ei-
gen spiritualiteit. Begeleiding Frida Koopman. 
 
Data:   donderdag 12 en 26 jan., 9 febr.  
Tijd:   19.45 tot 21.30 uur  
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25   
Kosten………………………:€ 15,- voor drie avonden 
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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. Dit voorjaar zullen we een 
Madonna schilderen.  
 
Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg  
 en Henny Leemreize 
Data:   14 maandagen van 23 januari tot 1 mei  
Tijd:   19.30 tot 21.45 uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten:   € 125,- inclusief plankje en verf 
                     Opgave vóór 15 januari 
 
Beelden van de reformatie                                                                                    PGA 
 
Bij Reformatie denken veel mensen eerder aan beelden-
storm dan aan het maken van beelden. Toch hebben ze 
naast elkaar bestaan: de beeldenstorm waarbij houten en 
gipsen beelden in kerken en op altaarstukken  het moesten 
ontgelden met name in delen van de  Lage Landen. Maar 
vanaf 1517 werden meteen ook beelden van  de reformator 
Luther geproduceerd. Dat gebeurde systematisch; het 
beeldrecht was in handen van de schilderswerkplaats van 
vader en zoon Cranach in Wittenberg. Een grote rol was 
daarbij weggelegd voor de drukpers, één va de grootste 
vernieuwingen uit die tijd.   
In een extra bijeenkomst is er op 21 maart ook aandacht 
voor de inrichting van kerken. Zie ‘Reformatie en kerkinteri-
eur’ op blz.13. 
 
1. Lucas Cranach der Ältere en Martin Luther                                                  PGA 
 
Op de eerste cursusavond maken we kennis met vader Lucas Cranach (1475?). Hij 
kwam uit het Noord-Beierse Kronach en in 1505 werd hij 
hofschilder aan het hof van keurvorst Frederik de Wijze. De 
wereld waarin dat gebeurde liet allerlei boeiende ontwikke-
lingen zien die leidden tot het uiteenvallen van traditionele 
verbanden in kerk, politiek en maatschappij. Cranach was in 
Wittenberg op den duur een zelfstandig en veelzijdig onder-
nemer: wijnhandelaar, apotheker, drukker, vastgoedhan-
delaar en eigenaar van een schildersatelier. Als hofschilder 
maakte hij portretten van alle groten van zijn tijd maar zijn 
beeldenreeks van Luther is vooral opmerkelijk. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 17 januari om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk 
Toegang:  € 4,- inclusief koffie/thee 
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Dit jaar staat de Week van Gebed in het teken van verzoening en terugblikken op 500 
jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept 
tot verzoening; “wat ons drijft is de liefde van Christus”. Deze drijfveer overstijgt 
de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. 
Daarbij is het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ tevens een beeld van verzoening. 
Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met 
elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van 
twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt. 

  

Oecumenische viering in de Georgiusbasiliek op 15 januari 
om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Endedijk, predikant van de 
Grote kerk en vicaris A, Woolderink, pastoor van de Sint Jorispa-
rochie. Het Georgiuskoor verleent haar medewerking aan deze 
viering. 
 
 
Oecumenische viering in de Pniëlkerk op 15 januari  
Naar goede gewoonte willen we als buren van de Pniël- en Elisa-
kerk in onze wijk op 15 januari de koppen bij elkaar steken, maar 
vooral samen de handen vouwen. Dit in het kader van de gebeds-
week voor de eenheid van de christenen. We bidden niet alleen 
voor toenadering, we brengen die in praktijk door samen te ko-
men, én we vieren de verbondenheid door samen de maaltijd van 
de Heer te vieren. Uiteraard is er ook na afloop alle gelegenheid 
de ontmoeting uit te breiden en te verdiepen bij de koffie. 
Tot ziens op 15-1 om 10.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 
352. 
 
 
Oecumenische viering in NOACH op zondag 22 januari  
samen met de St. Jozefkerk (Binnenhof 53). De dienst begint om 
10.00 uur. Voorgangers zijn José van den Bosch-van Os en Dick 
van Bart. 
De koren van zowel de st. Jozefkerk als Together van NOACH 
verlenen hun medewerking.  
 
 
Vesper op zondag 22 januari in de Doopsgezinde kerk  
Grotestraat 57 om 17.00 uur o.l.v. ds. C.J.M. Borgers, doopsge-
zind predikant en mevr. S. Mostert, korpsofficier Leger des Heils. 
De kerk is open om 16.30 uur voor koffie, thee en ontmoeting.  
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De liefde van Christus die ons drijft, die liefde nodigt ons 

 – christenen vanuit verschillende achtergronden – uit om 

samen te komen en samen te bidden. 



SCOPUS - de Bijbel beleven                                                                                  PGA 
 
Heb je belangstelling voor het geloof? Wil je de betekenis van de Bijbel van binnenuit 
beleven? Dan is Scopus iets voor jou! Deelnemers ‘beleven’ de Bijbel door zich te ver-
plaatsen in de hoofdpersonen van een Bijbelverhaal. Thema: ‘Bronnen van leven’. 
Voor wie op zoek is én voor wie al vertrouwd is met de 
Bijbel. Leiding: Anja van Maanen. 
 
Data:  donderdagavonden 26 januari  
  en 2, 9 en 16 februari 
Tijd:   20.00-21.45 uur 
Plaats: kerkzaal NOACH in wijkcentrum De Schelf 
Kosten: vier avonden: € 20,- 
Opgave:  Catherinus Elsinga; cbelsinga@solcon.nl   
  (0546-673395) 
 
Italiaanse kunst uit de Renaissance                                                            VVG&DG 
  
N.a.v. de tentoonstelling  ‘Cinquecento- Schilderkunst uit 
het hart van de Renaissance’ in het Rijksmuseum Twente 
zal drs. Frederike Upmeijer ingaan op de Italiaanse kunst 
uit de renaissance. Het grootste deel van de werken is 
afkomstig uit de Pinacoteca van Brescia, die de komende 
jaren dichtgaat in verband met een verbouwing. Bekende 
namen: Rafael, Titiaan, Giovanni Bellini. 
 
Inleider: Frederike Upmeijer  
Datum:  zaterdag 28 januari 
Toegang: € 10,00 resp. € 7,50. 
  Zie ook de Algemene inleiding op blz. 3 
 

 
2. Lucas Cranach der Ältere, de pr-man                                                              PGA 
 
Niet alleen Luther als persoon werd in een uitgekiende marketingstrategie gepropa-
geerd; het is amper overdreven om te zeggen “geen Lu-
ther zonder Cranach”.  Ook het gedachtengoed van de 
Reformatie komt uitgebreid in zijn werk aan bod. Christus 
als verlosser aan het kruis is te zien op altaarstukken, nu 
nog te zien in veel kerken. Daarnaast zijn er voorstellingen 
uit Oude en Nieuwe Testament, allemaal gekozen met 
een catechetisch oogmerk: Jezus zegent de kinderen, Je-
zus en de overspelige vrouw – het zijn beelden die serie-
matig aandoen.  Het verhinderde Lucas Cranach niet om 
werk te maken voor de ‘andere partij’.  
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 31 januari  
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk 
Toegang:  € 4,- inclusief koffie/thee 
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INSJALLAH over moslims en het evangelie                                                        PGA 
 
-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan? 
-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims? 
-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen? 
-Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden? -Heeft missionair werk  
 onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen? 
 Over dergelijke vragen gaat de cursus INSJALLAH. 
 
Data:    woensdag1 en 15 februari;  
   1, 15 en 22 maart en 29 maart  
Locatie:   Bellavistastraat 26 Almelo 
Kosten:   € 60,- pp; € 95,-  voor een echtpaar 
Info :   en opgave: Catherinus Elsinga, tel. 673395; cbelsinga@solcon.nl 
Zie ook:  http://www.evangelie-moslims.nl/toerusting/cursussen-zomerschool/ 
 
 
Leesgroep Speling                                                                                                Karm 
  
In Nederland tintelt en ritselt het van de spiritualiteit. Er be-
staat een ‘Maand van de spiritualiteit ‘en er zijn veel boeken 
over dat onderwerp in ruime mate beschikbaar. Geen wonder 
dat het tijdschrift Speling in is. Het zoekt de onderstroom van 
het alledaagse leven. Speling zoekt naar diepgang, heeft oog 
voor mystiek en kunst, is speels en verrassend. Speling 
brengt spiritualiteit met een visie.  
Samen Speling lezen en bespreken is verrijkend voor de ei-
gen geestelijke weg. Op 2 februari wordt het nummer over 
Desoriëntatie besproken. Ieder die wil kan aan de 
Spelingleesgroep deelnemen. 
Zie www.speling.nl 
 
Begeleiding:  Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns 
Datum:   donderdag  2 februari van 19.45 tot 21.30 uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten:  € 5,-     
 
Pelgrimage te voet naar Assisi                                                                              VVG 
 
Siebe Hiemstra maakte lopend een pelgrimage naar de stad 
van Franciscus, 2100 km. Drie maanden lopen door Neder-
land, België, Frankrijk, Zwitserland en Italië, slapen in een 
tentje op campings, in een achtertuin, bij boeren of ergens 
diep in het bos… leven als een landloper, buiten koken, sla-
pen, wassen … Het sobere leven als tegenbeweging? Gast-
vrijheid ervaren en soms ook iets van het hogere? Het ver-
haal van de reis – met dia's- en 40 aspecten van pelgrimeren.  
 
Spreker:   Ds. Siebe H. Hiemstra 
Datum:   donderdag 2 februari 20-22 uur 
Plaats:   De Bleek, achterzalen (zij-ingang) 
Kosten:   € 4,- inclusief koffie/thee 
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‘De grootste van deze is de liefde’                                                                        RGT 
 
Dit voorjaar wijdt de Remonstrantse Gemeente Twente 
(hoek Grundellaan/Woltersweg in Hengelo) 3 zaterdagoch-
tenden aan de liefde. Een essentieel woord voor wie in-
zicht zoekt in het christelijk geloof, waarin God liefde ge-
noemd wordt. Over welke liefde gaat het dan? De eroti-
sche liefde, de moreel gerichte naastenliefde of de mystie-
ke liefde?  
De sprekers (Matthea Westerduin, Hans Jacobi en Martien 
Brinkman) leverden ieder een bijdrage aan de door Johan 
Goud geredigeerde bundels: Maar zie, ik heb lief!  
Eros in kunst en religie (Meinema 2016) , Door woorden 
gekust en Talen van de liefde (Klement 2016).  
 
Agape en eros, liefde en de seks                                                                          RGT 
 
De christelijke liefde ofwel agapè wil onbaatzuchtig zijn en 
zonder onderscheid op iedereen betrokken zijn. Maar heeft 
ze zich daardoor niet in praktische verhoudingen krachte-
loos gemaakt? Heeft ze de factoren van macht, politiek en 
eros uit het oog verloren? Volgens de spreekster is juist de 
schandaal oproepende eros is in staat om effectief in te 
gaan tegen ‘wat hoort’.  
 
Spreker:  Matthea Westerduin (schrijft samen met  
  anderen een boek over ‘indecent theology’ – 
  over religie, walging, seks en lichamelijkheid)  
Datum:  zaterdag 4 februari om 11 uur 
Plaats:  Remonstrantse Kerk Hengelo    
Kosten:  € 7.50 
 
 
3. Lucas Cranach der Ältere - zijn beeldenrijk             PGA 
 
Cranach en zijn werkplaats waren onvoorstelbaar produc-
tief. Naast de Bijbel komen mythologie en Klassieke Oud-
heid aan bod. In lijn met de kerkelijke traditie is er aan-
dacht voor heiligen en kerkvaders. Cranach kleurde buiten 
de Lutherse lijntjes! De persoon van Maria, vooral als Ma-
donna met kind maar ook als moeder van smarten krijgt 
aandacht. Hij bleef in dienst van de keurvorsten van Sak-
sen; Johan Frederik de Grootmoedige verliest in 1547 de 
slag bij Mühlberg van Karel V en daarmee zijn status als 
keurvorst. Cranach volgt hem naar zijn ballingschap in 
Augsburg. Later gaat hij naar Weimar waar hij in1553 
sterft. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 14 februari om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk    Toegang: € 4,- incl. koffie/thee 
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Film en spiritualiteit                                                                                              Karm 
  
In een kleine kring groep kijken we naar ‘Deux jours, une 
nuit’ , een film met artistieke en spirituele diepgang.  
Volgens de makers, de gebroeders Dardenne is het kern-
thema een  kiezen tussen twee samenlevingsmodellen, 
één gebaseerd op solidariteit en één op individualisme en 
prestatievermogen’ Na de film gaan we met elkaar in ge-
sprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze erva-
ring te verdiepen. Voor meer informatie: zie ook t.z.t. onze 
digitale nieuwsbrief. 
 
Begeleiding: Gerard Westendorp 
Datum:  woensdag 15 febr. van 15.00 – 18.30 uur 
Plaats : Karmel Almelo    
Kosten: € 10,- (inclusief koffie en soep, zelf boterham 
  meebrengen) 
 
Spiegeltijd                                                                                                        VVG&DG 
 
Leonie, een jonge journalist, krijgt opdracht de excentrieke 
Rosanne V. te interviewen. Een bijzondere reeks vraagge-
sprekken tussen een eigentijds journalist en de tijdloze Ro-
sanne volgt.  
In dit solo-theaterstuk met een bijzondere sfeer en mix van 
magisch realisme en hedendaagse werkelijkheid komen 
filosofische en spirituele onderwerpen aan bod. Er worden 
veel vragen opgeroepen, waarbij het aan de toeschouwer 
is eventuele antwoorden te vinden. 
 
Inleider: Kirsten Benschop    
Datum: zaterdag 25 februari   
Toegang: Zie de Algemene informatie op blz. 3 
 
 
4. Lucas Cranach der Jüngere, een kennismaking                                             PGA 
 
In 1515 wordt Lucas de Jongere geboren als tweede zoon van Cranach de oudere. In 
de Lutherdekade was zijn 500

e
  geboortedag in 2015 aan-

leiding voor het jaarthema ‘Reformatie en beeld’. Zijn werk 
bleef onderbelicht totdat nieuw onderzoek daarin verande-
ring bracht. Hij geldt nu terecht als belangrijk portrettist uit 
de periode van de Renaissance. Ook in andere thema’s 
heeft zijn werk meer diepgang dan het werk uit de werk-
plaats. Overigens nam hij in 1537 de leiding van de werk-
plaats over. De Stadtkirche van Wittenberg en het altaar in 
Weimar zijn vermeldenswaard als vindplaats van zijn meest 
bijzondere werk. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 28 februari om  20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk  Toegang: € 4,- inclusief koffie/thee 
 

10 



Het thema van de viering van de Wereldgebedsdag is dit jaar:  
Eerlijk. De liturgie is gemaakt door vrouwen uit de Filippijnen. 
Enkele koren verlenen muzikale medewerking w.o. het koor van de Armeens Aposto-
lische Kerk. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.  
 
Voorganger: da Monica Schwarz 
Datum:  vrijdag 3 maart om 19.30 uur. 
Plaats:   Armeens Apostolische Kerk, Vriezenveenseweg 174, Almelo. 
Organisatie:  Raad van Kerken Almelo.       Iedereen is van harte welkom!! 

 
Liefde als motief in de muziek van Olivier Messiaen                                         RGT  
 
Het indrukkende werk van de grote Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992) 
wordt beheerst door een klassiekchristelijke visie op de 
liefde. De liefde reikt steeds hoger. Bij iedere fase 
(verliefd geflirt, gepassioneerde liefde, moederliefde en 
goddelijke liefde) behoren composities van Messiaen. In 
de laatste overheersen kleurrijke harmonieën en vreugde-
volle lofbetuigingen, waarin ook de natuur betrokken 
wordt: geluiden van wind, sterren en vogels. 
 
Spreker:  Hans Jacobi, musicoloog, componist 
  en kerkmusicus  
Datum:   zaterdag 4 maart om 11 uur 
Plaats:    Remonstrantse Kerk Hengelo 
Kosten:  € 7.50  
 
Rond de Psalmen                                                                                                 Karm  
 
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en 
verrassend actueel. Wat gebeurt er met ons wanneer wij 
een psalm lezen? We lezen de psalm hardop en staan stil 
bij de betekenis van de tekst. Steeds weer is het verras-
send hoe ieder de tekst op een eigen manier verstaat. Dit 
uitwisselen werkt verrijkend en verdiepend; Daarna gaan 
we met elkaar in gesprek over wat deze tekst betekent in 
ons leven nu. 
  
Begeleiding:  Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 
Data: dinsdag 7 en 21 maart, 4 en 18 april  
Tijd: 10.00 - 12.00 uur  
Plaats:   Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 20,- voor de vier ochtenden 
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Samen vieren, samen bidden, samen delen 



Iona, eilandje vol inspiratie in de oceaan                                                             VVG 
 
Het Christendom is in de loop van 2000 jaar op verschil-
lende manieren uitgegroeid. In het Britse eilandenrijk 
ontwikkelden de Kelten na het vertrek van de Romeinen 
een eigen vorm van spiritualiteit. Deze spiritualiteit heeft 
nu nog veel te bieden aan inspiratie. Op het Schotse ei-
landje Iona woont en werkt een gemeenschap, mede 
geïnspireerd op deze oude Keltische spiritualiteit. Ik ver-
tel over deze gemeenschap en de geschiedenis van het 
Keltisch Christendom. 
 
Spreker: Da. Monica Schwarz 
Datum: dinsdag 7 maart  
Tijd:  van 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: De Bleek, achterzalen (zij-ingang) 
Kosten: € 4,- inclusief koffie/thee 
 
 
De kracht van de a/Ander                                                                                    Karm    
 
Geen plaats krijgen in de samenleving door armoede of uitsluiting, een realiteit voor 
vele mensen. Père Joseph Wresinski zag hen en richtte 
de Mensenrechtenbeweging met de allerarmsten “ATD 
Vierde Wereld” op. Als je leeft in de Vierde wereld; wat 
betekent dán de Godsnaam: “Ik zal er zijn voor jou”. Wat 
is het antwoord van Joseph Wresinski daarop? 
 
Begeleiding:  Frida Koopman en Marieke Rijpkema;  
 oud vrijwilligers in de ATD en karmeliet. 
Data:             vrijdag 10 en 17 maart  
Tijd:   16.00 tot 18.45 uur  
Plaats:           Karmel Almelo  
Kosten:          € 15,- twee bijeenkomsten incl soep (brood zelf meenemen)  
 
Kinderfeest met Elly en Rikkert                                                                             PGA 
 
Van harte welkom op dit Kids in Actie concert met Elly & 
Rikkert. Samen met uw (klein)kind luisteren naar duif 
Rainbow en oma Duif! Gratis kaarten kunt u bestellen via 
www.zingenindekerk.nl Er wordt gecollecteerd voor 
'Kinderen in de Knel' van Kerk in Actie. Wees welkom! 
NB. Uitsluitend voor kinderen vanaf vier jaar. Vriendelijk 
verzoek om jongere kinderen thuis te laten. Aangeboden 
door de missionaire werkgroep van de PGA met Kerk in 
Actie en Zingenindekerk.nl. 
 
Datum:  woensdag15 maart om 15.15 uur  
Plaats:   De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a 
Toegang:   zie hierboven 
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Reformatie en kerkinterieur                                                                                   PGA 
 
In de serie ‘Reformatie in beeld’ wordt in het kader van de herdenking en viering van 
500 jaar Reformatie niet alleen aandacht besteed aan de beeldende kunst, maar in 
een extra bijeenkomst ook aan de inrichting van kerken. 
Spreekwoordelijk is de ‘beeldenstorm’. Maar de verbeel-
ding is na de Reformatie in de kerken niet verdwenen. Wie 
goed kijkt in oude kerkgebouwen ziet veel meer wezenlijke 
veranderingen. En die ontwikkeling is tot in onze tijd door 
te trekken. Aan de hand van veel foto’s en afbeeldingen 
wordt een beeld geschetst van de verandering van het 
kerkinterieur onder invloed van de Reformatie.  
 
Inleider:  ds. Pieter Endedijk 
Datum:  dinsdag 21 maart om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk  Toegang: € 4,-- 
  Deze lezing sluit volledig aan op:  
  Beelden van de Reformatie  - zie blz.5 
 
Antonius, onsterfelijke icoon van de monnik                                                     Karm  
 
Antonius is bekend als de vader van het woestijnchristen-
dom. Door zich te bevinden in de marge kon hij op opval-
lende wijze een rol spelen in de samenleving. Wij zien on-
der ogen wat deze ‘icoon’ in al zijn vreemdheid ons te zeg-
gen heeft: de eerste avond aan de hand van vaderspreu-
ken, en de tweede door te kijken naar portretten die Antoni-
us verbeelden. 
 
Begeleiding: Herman Scholte-Albers 
Data:    woensdag 22 maart en 5 april  
   van 19.45 tot 21.45 uur  
Plaats:   Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten:   € 10,- twee avonden 
 
Gods liefde omstreden in de literatuur                                                                RGT 
 
In deze lezing staat de uitspraak ‘God is liefde’ (I Johannes 
4) centraal. Hoe bedreigd die geloofsuitspraak is, wordt 
toegelicht aan de hand van twee romans (de Amerikanen 
Peter de Vries en Philip Roth) waarin discussie over God 
en het kwaad in de wereld plaats vindt. ‘God is liefde’ is 
geen neutrale constatering maar vereist inspanning van 
onze kant.   
Spreker:   Prof. Martien Brinkman publiceerde o.a. over 
  de niet-westerse Jezus en over God in de po
  ëzie van Achterberg, Marsman, Nijhoff en  
  Gerhardt.  
Datum:    zaterdag 25 maart om 11.00 uur 
Plaats:    Remonstrantse Kerk Hengelo 
Kosten:  € 7.50 
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Pieter Saenredam 

Utrechtse Buurkerk 



Radujsja                                                                                                          VVG&DG 
 
Het Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radujsja – ‘Wees 
blij’- zingt Russisch-orthodoxe liederen. Deze liederen met 
oud-Russische teksten zijn gebaseerd op de Byzantijnse 
liturgie en worden volgens traditie zonder begeleiding ge-
zongen. Ook heeft het koor Russische volksliederen op 
het programma staan. Het koor o.l.v. dirigente Adelya Ma-
likov zingt een aantal liturgische en religieuze lie-
deren. Hierbij wordt iets verteld over de achtergronden 
van de muziek en de teksten.  
 
Datum: zaterdag 25 maart 
Toegang: Zie de Algemene inleiding op blz. 3 
 

Meditatief wandelen    
                                                                                                                                Karm  
Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering 
brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de 
Schepping. Na een meditatief moment wandelen we in stil-
te en we sluiten af met een uitwisseling over het thema van 
de wandeling. 
    
Begeleiding: Frida Koopman 
Data:   zaterdag  1 en 29 april  
Tijd:   9.30 tot 12.30 uur 
Plaats: zie t.z.t. www.karmelcentra.nl   
Kosten: € 5,-  per ochtend    
 
 
De Boeddha in de tuin                                                                                    VVG&DG 
 
Het boeddhisme is populair, ‘mindfulness' ‘in’. Boeddha-
beelden in vensterbanken, tuincentra en meubelboule-
vards. De Dalai Lama trekt volle zalen. Waarom is de leer 
van de Boeddha - 2500 jaar oud - zo populair? Wat weten 
we eigenlijk van het boeddhisme. De grote verschillen tus-
sen het boeddhisme van Azië en wat het moderne westen 
ervan gemaakt heeft worden zichtbaar. 
 
Spreker:  Paul van der Velde    
Datum:   zaterdag 22 april 
Toegang:  Zie de Algemene inleiding op blz. 3 
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De 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.  
http://www.raadvankerkenalmelo.nl/ 
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Leesgroep Speling                                                                                                Karm  
 
Wie het nieuws volgt, kan de indruk krijgen dat de wereld wankelt. Werknemers verlie-
zen hun baan en vluchtelingen zoeken in Europa onderdak. Er zitten grenzen aan de 
groei en krimp lijkt onvermijdelijk. Het maakt onrustig. Ge-
voelens van angst worden bespeeld. Komt het ooit nog 
goed? Speling onderzoekt in 2017 of er ook nog andere 
geluiden zijn op te vangen. Op 11 mei wordt het nummer 
‘Goeie genade!’ besproken in de leesgroep. Speling met 
anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spi-
ritualiteit. Sluit je aan en verdiep je samen met anderen. Zie 
www.speling.nl 
  
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns 
Datum:  donderdag  11 mei van 19.45 tot 21.30 uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 5,-  
 
Oecumenische openluchtdienst  
 
“Ga mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij.... de Heer en 
elkaar!” In het vertrouwen op goed weer, is er op zondag 9 
juli om 10.00 uur een oecumenische openluchtdienst in het 
Beeklustpark. In de prachtige omgeving van dit mooie park, 
willen we direct onder Gods hemel Zijn liefde vieren. Neem 
rustig uw kinderen mee... want ook voor hen is er een mooie 
activiteit. 
Datum: zondag 9 juli om 10.00 uur 
Plaats: Beeklustpark Almelo 
 

Concertagenda 
 

Concerten in de Grote Kerk 
 
Zondag 26 maart 
Leiderdorps Kamerkoor  
onder leiding van Arnaud van Gelder 
 
Zondag 23 april  
Apeldoorns Vocaal Ensemble  
onder leiding van Thea Endedijk 
 
Aanvang beide concerten: 15.30 uur 
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 
 

Overzicht activiteiten. 

Het overzicht van alle activiteiten dat normaal op deze pagina staat is nu te vinden 

op de startpagina van www.raadvankerkenalmelo.nl onder actueel. 

http://www.speling.nl
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                                               Vervolg Concertagenda  
 
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk,  
Grotestraat 57, Almelo 
Het gerestaureerde Heilmann-Courtain-orgel wordt be-
speeld door zowel aanstormend talent als door de 
“gevestigde orde”.  (zie ook de website van de DGA bij kerk 
en cultuur) 
 
za  4 maart  Jan Braakman  -  Vriezenveen         
za  1 april     Arend Kettelarij  -  Rijssen 
za  6 mei Henk Kamphuis  -  Almelo  
 
Aanvang: 14.00 uur precies alle concerten.  
Duur:           ca. drie kwartier.   
  Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 
 
Concert NOACH 
 
De “Passion” in muziek en zang, “van lijden en dood naar 
toekomst en verwachting”  
Meerdere koren zullen hun medewerking verlenen, waar-
onder Together, het koor van de NOACH-wijkgemeente en 
de Lofstem, het koor van de Baptistengemeente. 
 
Datum:         vrijdag 7 april  
Tijd              zaal open: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:         Kerkzaal in wijkcentrum de Schelf 
Toegang: De entree is vrij, vrije gift via een collecte  
  
 
 
“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek 
 
De uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. 
Alle drie de orgels, dus het transeptorgel, het kistorgel en het hoofdorgel, zullen zo 
veel mogelijk worden bespeeld, 
om zodoende een mooie afwis-
seling te verkrijgen.   
 
zondag 15 januari  
zondag 12 februari  
zondag 19 maart 
zondag 30 april 
zondag  4 juni 
 
De aanvangstijd is steeds om 
15.30 uur. De toegang is vrij 
met een vrijwillige bijdrage aan 
de uitgang.  
Meer informatie: http://www.orgel-mezzo.nl/ 
 

   


