
                                                                    Activiteiten 

                    



 
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 in december 2017 uitgereikt aan alle kerkgangers van de  

aangesloten kerkgenootschappen.  
 

Afbeelding voorpagina: 

De barmhartige Samaritaan, navolger van Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1630 

Oplage: 2000 
Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer  

 
www.raadvankerkenalmelo.nl 
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ApG Apostolisch Genootschap    Plaats van samenkomst  

      Reeststraat 2b - Almelo   

AAK Armeens Apostolische Kerk Secretariaat: 

      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  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 Kerkplein 3 - Almelo  

                                                       Tel: 0546-454207   

      in de Pniëlkerk Rembrandtlaan 352, Almelo  

      Tel: 0546-816359 

      in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, Almelo 

      veelstemmiglicht@gmail.com of 0546-840484 

RGT Remonstrantse Gemeente  Contact:  

          Twente       henkvanwaveren@gmail.com  tel: 0546-823836          

St.J   St. Jorisparochie    Tel: 0546-816649  -  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   

Tel:818616
http://www.dgalmelo.doopsgezind.nl
mailto:veelstemmiglicht@gmail.com
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Kerk en radio 
 
Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz 
Televisie: AAvisie: 189.25 MHz  Omroep Almelo 
Internet: www.omroepalmelo.nl/live 
Tijden van uitzending: 
Zondag:  09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst 
  11-12 uur: kerk en samenleving 
Adres: Radio Almelo   
  Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo  
  t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814   
  Fax: 0546-823306 
Aanvragen van muziek: 
  Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur  Tel: 0546-821814 
  Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden. 
.   
 
Algemene informatie  VVG & DG 
 
Iedere eerste zaterdag van de maan-
den september 2017 tot en met april 
2018 organiseert de Vereniging van 
Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) sa-
men met de Doopsgezinde Gemeen-
ten in Twente een z.g. Bleeklezing. 
 
Plaats: Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1 Toegang € 7,50 inclusief kof-
fie/thee en een hapje en drankje na afloop. Leden/donateurs VVG en 
leden Doopsgezinde Gemeente krijgen een korting van € 2,50.  
Voor de lezing op 3 februari bedraagt de entree € 10,00 resp. € 7,50.  
In de achterzalen is tot Pasen een expositie te zien van Jan Gierveld: 
abstracte en figuratieve werken. 
 

Inleiding Karmel Twente 

Het bezinningsprogramma van het Centrum voor Spiritualiteit “Karmel Twente” wordt 
aangeboden in de Karmelkloosters van Almelo en Zenderen. Voor verdere informatie 
verwijzen wij ook naar www.karmelcentra.nl/twente 

Ons jaarthema is “Titus Tegenwoordig”. Titus Brands-
ma stierf in 1942 in Dachau vanwege zijn verzet tegen 
een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte 
en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij liet zich niet 
intimideren en gaf zijn leven voor zijn overtuiging. Hierin 
toonde hij een grote geestelijke weerbaarheid die tegelijk 
gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs 
ten aanzien zijn beulen. Zijn geestelijke weerbaarheid 
ontleende hij aan zijn gegrond zijn in God; zijn levende 
Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat 
bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd 
een blijvende bron van bezieling. 

http://www.karmelcentra.nl/twente


Inleiding Veelstemmig Licht 
 
Voor activiteiten die in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, worden 
gehouden is opgave vooraf noodzakelijk omdat de ruimte be-
perkt is. Dat kan via:  
veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 0546-840484  
Meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/de-lichtkring/  
 
Meditatiegroep                                                                                                       Karm 
 
Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het 
Hier en Nu. In deze  ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we 
leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefe-
ning, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen 
een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkhe-
den ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus 
Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brands-
ma gebruikt.  
 
Begeleiding: Frida Koopman  
Data:   iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur  
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente 
 
Arvo Pärt                                                                                                          VVG&DG 
 
Van dissident tot prins der spirituele componisten. Een muzikale 
zoektocht met een uiteenzetting over de muzikale ontwikkeling 
van Arvo Pärt. U kunt genieten van fragmenten uit diverse com-
posities.  
Inleider:  Jan Bijkerk 
Datum: zaterdag 6 januari   Aanvang  16.30 uur 
Plaats:  Stadskerk de Bleek 
Kosten: zie Algemene informatie op blz. 3 
 
Lectio Divina: Rond de Schrift                                                                            Karm  

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. We kunnen zo 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:  dinsdagen 16 - 30 januari, 
  13 en 27 februari, 20 maart, 10 april,  
  8 en 22 mei; 5 en 19 juni   
  van 10.00 - 12.00 uur 
Plaats:  Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.  
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Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?                                                        RGT 
 
Inleiding   
 “Vrede op aarde voor de mensen van goede wil” was vóór 
de reformatie de gangbare, argeloze vertaling van de en-
gelenzang uit Lucas 2. De Statenbijbelvertalers zaten daar-
mee in hun maag. Want volgens hun calvinistische dogma-
tiek bestonden er helemaal geen mensen van goede wil. 
Naar hun (voor-) oordeel moest er dus wel iets anders 
staan. Die goede wil moest dus wel Góds goede wil of wel-
behagen zijn.   

Journalisten weten dat het scheiden van feiten en eigen opinie niet zo gemakkelijk is. 
Alleen al het kiezen van wat je wel en niet vertelt maakt uit. Bij bijbel vertalen is het 
niet anders. Al of niet bewust zullen bijbelvertalers, al doen 
ze nog zo hun best om het te vermijden, de tekst naar hun 
hand zetten. Op verzoek wil ik met u voorbeelden daarvan 
uit verleden en heden bekijken. De eerste keer, op 16 janu-
ari, een overzicht van alle Nederlandse bijbelvertalingen 
met hun doelstelling sinds de Delftse bijbel van 1470.  
 
Inleider: ds. Henk van Waveren  
Data:  dinsdag 16 januari, 13 februari en 13 maart 
Tijd:  van 14.30 - 16.00 uur 
  desgewenst ook van 20.00 - 21.30 uur  
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo 
Kosten: geen  
 

Mannelijke Spiritualiteit                                                                                        Karm 

Wat is spiritualiteit als je het bena-
dert vanuit je man-zijn. Mannen heb-
ben specifieke eigenschappen, zoals  
hun logisch rationele manier van den-
ken. Wat voor invloed heeft dat 
op jouw benadering en beleving van 
spiritualiteit? Aan de hand van een 
aantal thema's en teksten gaan we 
samen op zoek naar de verhouding en 
beleving m.b.t. ons man-zijn en spiritu-
aliteit. 

Begeleiding: Pierre Marnette en  
  Hauw Sien Thé 
Data:  dinsdagen 16, 23 en 30  
  jan., 13 en 27 febr.  
  van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo,  
  Rembrandtlaan 25  
Kosten: € 25,- voor de serie.  
  Aanmelden gewenst.  
                www.karmelcentra.nl/twente 
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 Franciscus van Assisi   

http://www.karmelcentra.nl/twente


Aardse meditatie, thema: Stilte, thema: Vogels en thema: Muziek                    PGA 

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij 
aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben 
een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. We zitten in een kring 
rondom een kaars en gericht op iets moois om naar te kijken: een kunstwerk of een 
reproductie daarvan, een schikking van voorwerpen/bloemen passend bij het thema. 
Vaste onderdelen van de avond: het lezen van teksten, het luisteren naar (veelal klas-
sieke) muziek en het aansteken van waxinelichtjes. De avonden staan los van elkaar: 
je kunt elke avond meedoen, maar ook aan een enkele avond. 
 
Leiding: da Monica Schwarz 
Data:   do 18 januari van 20 - 22 uur  thema: stilte                          
  do 1 maart    van 20 - 22 uur  thema: vogels 
  do 19 april    van 20 - 22 uur  thema: muziek 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10 
Kosten: € 5,- per avond 
Opgave noodzakelijk - zie de inleiding op blz. 4 

Icoon schilderen                                                                                                    Karm 

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse wer-
kelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De 
icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de 
achtergrond Byzantijnse muziek. De avond begint met een 
korte meditatieve overweging.  
Begeleiding:  André Bourgonje, Johan Kokenberg  
   en Henny Leemreize 
Data:   14 Maandagen van 22 januari -  30 april.   
   van 19.30 tot 21.45 uur 
Plaats:   Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten:   € 125,- inclusief plankje en verf. 
Opgave: voor 12 januari noodzakelijk.  
 http://www.karmelcentra.nl/twente/  
 
Een principiële kwestie! Gespreksmiddag/avond                                                 PGA 
 
De één is vegetariër, een ander kiest principieel voor het openbaar vervoer, of voor bio 
of fair-trade; de één koopt principieel niets op zondag, de ander is bloeddonor, of vóór 
het homohuwelijk of gebruikt principieel geen alcohol/drugs… 
Iedereen heeft principes, vast weer andere dan je ouders/
grootouders en je kinderen/kleinkinderen. Welke principes heb 
jij? Daar praten we over. Op alle data hetzelfde programma, 
en op 22 januari 's middags én 's avonds, naar keuze. 
 
Gespreksleider: ds Siebe Hiemstra 
Data: ma 22 januari van 15 - 17 uur en 20 - 22 uur   
        in de achterzalen van De Bleek 
        do 1 februari van 20 - 22 uur  
        in De Lichtkring, Beethovenlaan 10  Kosten: € 5,- 
Opgave noodzakelijk - zie de inleiding op blz. 4 
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Week van gebed voor de eenheid  
van 21 tot 28 januari 

 
Recht door zee is het thema van de gebedsweek 2018. 
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee, weg 
uit de slavernij. Exodus 15 is het uitgangspunt voor het materi-
aal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar 
verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch ge-
bied.  
 
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in sla-
vernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, van men-
sen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. 
 
 
Oecumenische dienst in de Doopsgezinde Kerk op  
zondag  21 januari 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorgangers: ds. C. Borgers,  
 ds. M. Schwarz en  
 vicaris A. Woolderink 
Deze dienst is georganiseerd door de Werkgroep  
Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo.  
 
 
Oecumenische viering Pniël - Elisa op 21 januari  
Naar goede gewoonte hebben we als broeders en zusters aan 
de Rembrandtlaan in de week van de eenheid een gezamen-
lijke viering van schrift en tafel in de Pniëlkerk.  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorgangers: Pastoraal werkster Anita Oosterik  
 en ds. Marco Montagne  
 
Oecumenische viering in de St. Jozefkerk op 28 januari  
samen met wijkgemeente NOACH van de Protestante ge-
meente Almelo.  
Aanvang:  10.00 uur   
Voorgangers:     José van den Bosch-van Os en  
        Dick van Bart. 
Medewerking:    De koren van zowel de St. Jozefkerk als  
        Together van NOACH verlenen hun  
        medewerking.  

 
Oecumenisch vesper in de Doopsgezinde Kerk  
op zondag 28 januari   
Aanvang: 17.00 uur   
Leiding: ds. P. Endedijk en mevr. H. Niessen 
Koffie en thee:   vanaf 16.30 uur  
Deze dienst is georganiseerd door de Werkgroep  
Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo.  

7 



Relikwieën en bedevaarten - Inleiding                                                                   PGA 
 
Bedevaarten zijn in onze tijd terug van weggeweest. In het vroege christendom be-
zochten gelovigen al de graven van heiligen en martelaren. 
Wat bewoog deze mensen? Vanaf de alleenheerschappij van 
keizer Constantijn (313) heeft een nieuwe spiritualiteit overal 
haar sporen nagelaten. Kapellen en kerken stonden bij of op 
de graven van de eerste martelaren. Hun relikwieën verleen-
den machthebbers in kerk en wereld aanzien; samen met be-
devaarten vormt dit een twee-eenheid die het aanzien van Eu-
ropa voorgoed heeft veranderd. Deze cursus vertelt het won-
derlijke verhaal van het samengaan van deze twee met beel-
den uit de religieuze kunst.  
 
Geloven in wat blijft - Bijeenkomst 1 
 
Het zoeken naar relikwieën richt zich in de eerste plaats op het Heilige Land. De le-
vensweg van Jezus biedt tal van aanknopingspunten. Jeruzalem als plaats van kruis 
en opstanding staat hoog aangeschreven. Het martelaarschap 
van Stephanus en de rol van Maria in het heilsgebeuren zijn 
andere brandpunten. In Rome krijgen de graven van Petrus en 
Paulus eerst de meeste aandacht maar daarna komen plaatse-
lijke martelaren in beeld. De ontdekking van martelaarsgraven 
en het overbrengen van relieken zijn omgeven met wonderen 
en legenden; die worden in de kunst vervolgens op allerlei ma-
nieren weergegeven. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 23 januari om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk  Toegang: € 4,- 
 
‘Hij gelooft, zij niet… of andersom’  
met elkaar in gesprek naar aanleiding van Tomas Halik                                         PGA 
 
Ik merk dat er veel prachtige levensverbintenissen zijn waarin de één wel gelooft en 
de ander niet. Meestal met groot respect voor elkaar. Toch is de ander echt begrijpen 
niet altijd gemakkelijk. Om elkaars taal over wat je echt beweegt beter te leren ver-
staan, kan het boekje van Tomas Halik ‘ik wil dat jij bent - over de God van de liefde’  
behulpzaam zijn. Halik begrijpt een ongelovige en atheïstische visie vanuit zijn Tsje-
chische achtergrond heel goed en kan daar vaak beter mee uit de voeten dan een al 
te gelovige kijk op het leven… Het boekje is niet heel eenvou-
dig, maar dan heb je ook echt wat. 
 
Wie leest mee?  
 Ook als je geen relatie hebt, of het in jouw relatie 
 anders ligt dan hierboven staat: gewoon meedoen! 
Data:        eerste  keer op do. 25 januari van 20 tot 22 uur,  
        Daarna: wanneer we kunnen.  
Plaats:      eerste keer in de Pniëlkerk / daarna bij iemand thuis  
Kosten:     € 19.90 voor het boekje 
Opgave:    graag via  
        ds.montagne@gmail.com of 0546-341140 
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Bleekkuier Winter en Voorjaar                                                                              PGA 
 
Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. Dit is een wandeling 
van ongeveer 5 kilometer met een bezinnend karakter achter 
huize Bellinckhof en door het Beeklustpark. De wandeling is 
opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We 
beginnen de ochtend met een stilteviering en besluiten het 
met een gezamenlijke lunch met soep en zelf meegebracht 
brood. Wandelschoenen meenemen. De wandelingen staan 
los van elkaar: wie wil kan beide keren meedoen, maar ook 
een enkele wandeling kiezen. 
 
Leiding: da Monica Schwarz 
Data:   zaterdag 27 januari  Winter wandeling van 10.00 - 13.30 uur 
  zaterdag 24 maart   Voorjaars wandeling van 10.00  - 13.30 uur 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10  
Kosten: € 5,- per wandeling, inclusief soep (zelf brood meenemen) 
  Opgave noodzakelijk - zie inleiding op blz. 4 
 
Film en spiritualiteit – Shadowlands                                                                  Karm 
 
In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke en spirituele diepgang. Daar-
na gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofs-
beving en religieuze ervaring te verdiepen. Het gaat om films 
die ons kunnen raken en aan het denken zetten. Shadowlands 
is een film gebaseerd op een waar verhaal. Jack Lewis, ge-
vierd professor aan de universiteit van Oxford en auteur 
van De Kronieken van Narnia, leert de Amerikaanse dichteres 
Joy Gresham kennen. Er ontstaat een liefdesrelatie tussen de 
twee. Na jaren van eenzaamheid lijkt Lewis dan eindelijk zijn 
geluk te hebben gevonden, maar het noodlot slaat toe wan-
neer bij Joy kanker wordt geconstateerd. 
 
Begeleiding: Gerard Westendorp 
Datum: woensdag 31 januari van 14.30 - 17.30 uur .  
Plaats: Karmel Zenderen, Hertmerweg 46  
Kosten: € 5,-      Aanmelden noodzakelijk  www.karmelcentra.nl/twente 
 
Byzantijnse kunst                                                                                           VVG&DG 
 
Kenmerk: Hiërarchie en vaste regels in het uitbeelden van het 
christelijk verhaal. Waar ligt de oorsprong? Een beeldende 
tocht langs iconen, uitmondend in het ‘verhaal’ van de Byzan-
tijnse kunst. 
 
Inleider: Drs. Frederike Upmeijer  
Datum: zaterdag 3 februari  Aanvang 16.30 uur 
Plaats:  Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1 
Kosten:  zie Algemene inleiding op blz. 3 
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Relikwieën: een kostbare schat - Bijeenkomst 2                                                   PGA 

 

In de tijd van Bonifatius en Karel de Grote spelen relieken een belangrijke rol in het 
politieke en religieuze verkeer. Ze worden letterlijk omhuld met de fraaiste vormen van 
ambachtskunst. Goud en edelstenen onderstrepen hun status en wonderkracht. Er is 
een onstuitbare groei van legenden die houvast bieden aan 
kwetsbare en onzekere mensen. Vooral tegen het jaar 1000 en 
het jaar 1033 ontstaat een overspannen sfeer: breekt het 1000-
jarig rijk aan? De kunst laat het allemaal zien. Daarna volgt een 
concentratie op Maria, de apostelen en evangelisten. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 6 februari om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk    Toegang: € 4,-   
Zie ook: de inleiding op blz. 8  
 
Aandachtig leven                                                                                                  Karm 
 
Wij verlangen er naar in alles en allen God te zoeken om Hem daar te vinden. Alles 
wat we voor dat zoeken en dus voor het vinden nodig hebben, ligt in ons leven van 
alledag verborgen. Heel ons alledaagse leven, zoals mensen ontmoeten, eten koken, 
je lichaam, of gewoon lopen, kan dus een geestelijke oefening zijn. In zes bijeenkom-
sten proberen wij op die manier naar ons leven te kijken en met 
zulke ogen ook de Schrift te lezen, om tot echt leven te komen. 
De thema’s zijn aandacht, lichamelijkheid, ontmoeten, eten en 
bidden.  
Begeleiding: Herre Roorda en André Zegveld   → 
Data:   donderdag 8 - 22 febr., 8 - 22 maart,  
  12 - 26 april van 14.00 – 16.00 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 30,- voor de serie. Aanmelden gewenst.  
 
 
Bijbellezen met het oog op zondag                                                                      PGA 
 
Sinds jaren komen in De Schouw met enige regelmaat Bijbelleerhuisgroepen bijeen. In 
een maandelijkse bijeenkomst worden 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 deze groepen meedoen. We 
verwelkomen graag nieuwe deelnemers! Tijdens de bijeenkomst lezen we de aange-
wezen Bijbelteksten en bespreken deze samen. Ook wordt er 
steeds een verbinding gelegd met muziek, beeldende kunst of 
het kerklied. Er is een ochtend- en een middaggroep. 
 
Leiding:  ds. Pieter Endedijk   Informatie: 06 208 00 209 of  
  predikant.grotekerk@pga-almelo.nl  
Data:   donderdag 8 februari, 8 maart, 19 april en 24 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 
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Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?                                                       RGT 
                                                                                                                                     
Het NBG heeft een bescheiden revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 in voorbe-
reiding. Veel daarvan zal de meeste gebruikers tot grote tevredenheid stemmen. Dat 
geldt wellicht minder voor het herstel van de eerbiedshoofdletters. Vader, Zoon/Jezus 
en H.Geest worden weer U/Hem/Zich.  Wat zou daar tegen kunnen zijn? De meeste 
christenen stellen Vader, Jezus en H.Geest immers op één lijn. Unitarische christenen 
(veel remonstranten), die Jezus niet graag vergoddelijken, vallen zo buiten de boot. 
Zit er in dat op het eerste gezicht onschuldig verzoek tot her-
stel van de hoofdletters misschien toch een dogmatisch voor-
oordeel verborgen? Aan de hand van dit en vele andere voor-
beelden gaat het deze 13

e
 februari over de motieven die in de 

loop der eeuwen bij bijbelvertalingen een rol gespeeld hebben. 
 
Inleider: ds Henk van Waveren  
Data:  dinsdag 13 februari van 14.30 - 16.00 uur 
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo 
Kosten: geen.      Zie ook de inleiding op blz. 5 

Meditatief mandala tekenen                                                                                  PGA 

Mandala betekent ‘cirkel’ en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en 
geborgenheid. In veel godsdiensten is de mandala een middel tot meditatie en con-
centratie.  Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie waarbij we tekenen 
binnen een cirkel. Eerst lezen we een tekst en luisteren we naar muziek, dan tekent 
ieder op eigen wijze de eigen associaties in vorm en kleur in 
een cirkel. De avonden staan los van elkaar: je kunt aan  beide 
avonden meedoen, maar aan ook een enkele avond. 
 
Leiding: da Monica Schwarz 
Data:   do 15 februari van 20 - 22 uur 
  do 17 mei     van 20 - 22 uur 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10 
Kosten: € 5,- per avond, inclusief alle materiaal 
Opgave noodzakelijk - zie inleiding op blz. 4 

Leesgroep Speling                                                                                                Karm 
  
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In zijn artikelen zoekt het 
naar de onderstroom van het dagelijkse leven. Per nummer wordt een thema belicht. 
Ieder leest thuis het tijdschrift. In de groep gaan wij, aan de hand van enkele vragen, 
in gesprek over de artikelen. De centrale vraag in ieder nummer is: waar bieden die 
gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? 
Zie ook www.speling.nl  
 
Begeleiding: Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns 
Data:  donderdag 15 februari en 17 mei  
  van 19.45 tot 21.30 uur 
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst.  Aanmelden gewenst - 
  www.karmelcentra.nl/twente 
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Bedevaart: weg van relikwieën -  Bijeenkomst 3                                                  PGA 
                                              
Vanaf de 11

e
 eeuw nemen bedevaarten snel toe in omvang, qua deelnemers en be-

stemmingen. Na Rome en Tours volgen plaatsen als Limoges, Santiago de Compos-
tella en Rocamadour. Een periode van economische groei en een betere infrastruc-
tuur maken dat mogelijk. Langs de bedevaartroutes ontstaan 
plaatsen met een eigen heiligencultus. Over heel West-Europa 
ligt een uitgebreid netwerk, getuige de monumentale kerken 
en kathedralen waarin veel kunst te bewonderen is. Het zijn 
de eeuwen van de kruistochten. Bedevaarten zijn ook een 
vorm van boetedoening en een middel aflaten te verkrijgen. 
 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 20 februari om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk    Toegang: € 4,- 
Zie ook: de inleiding op blz. 8 
 
Mystiek voor dummies – een kennismaking met de binnenkant van geloven      PGA 
 
Op verzoek nog twee avonden waarop u een beetje kunt kennismaken met mystiek.  
Op het eerste gehoor voor velen vaag, zweverig en eng… Tegelijk met de overvloed 
aan aanbod op het gebied van meditatie, mindfulness en spiritualiteit iets waar wel 
een markt voor schijnt te zijn… Buiten de kerk - want inspelend op de behoefte aan 
beleving, aan ervaring dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar ook binnen de 
kerk?! 
We lezen op deze twee avonden samen een paar ‘mystieke’ 
teksten om op deze manier niet alleen het te hebben over, 
maar misschien iets te kunnen ervaren van de binnenkant van 
geloven: de omgang met de Eeuwige. Wie de eerste twee 
avonden gemist heeft, kan gewoon alsnog aanschuiven. 
 
Begeleiding: ds. Marco Montagne 
Data:  donderdagen 22 februari en 22 maart  
  van 20.00 tot 22.00  uur 
Plaats:  Pniëlkerk   Kosten: geen 
Opgave:  ds.montagne@gmail.com of 0546-341140 
 
Paaskaars maken                                                                                                   PGA 

Een kaars aansteken is vaak méér dan het lijkt: het is een teken van hoop en verlan-
gen, van verbondenheid en meeleven. In deze workshop versieren we een stomp-
kaars (25 cm hoog en 8 cm dik) met gekleurde was en maken zo onze eigen paas-
kaars met symbolen die verwijzen naar ons eigen persoonlijke geloof. Voor alle mate-
rialen wordt gezorgd. We beginnen met een stilteviering en 
besluiten met een gezamenlijke maaltijd met soep en meege-
bracht brood.  
Leiding: da. Monica Schwarz 
Datum:  zaterdag 24 februari van 10 - 13.30 uur 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10  
Kosten: € 15,- inclusief alle materiaal en soep  
  (zelf brood meenemen) 
Opgave noodzakelijk - zie de  inleiding op blz. 4 
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Wereldgebedsdag 2018                                                                                       RvKA 
 
Het thema van de Wereldgebedsdag is dit jaar: "En God zag dat het GOED was" 
De orde van dienst voor deze viering is gemaakt door vrouwen uit Suriname. 
"Samen bidden, samen vieren, samen delen" 
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voe-
len honderdduizenden  mensen in  wel 183 landen zich door gebed verenigd en be-
moedigd. Nederland doet sinds 1929 mee aan de jaarlijkse viering van de Wereldge-
bedsdag. Door deelname aan de viering geven wij uiting aan het onderlinge gevoel 
van verbondenheid en solidariteit. 
 
Datum:      vrijdag 2 maart  Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:      Armeens Apostolische Kerk -  Vriezenveenseweg 174 
  Medewerking: het koor van de Armeens Apostolische Kerk en het  
  koor "The Lord's Choir "     Toegang: Vrij.     U bent van harte welkom! 
 
De ziel van de Jiddische muziek                                                                   VVG&DG 

Uitbundig! Klezmer, van oorsprong instrumentale bruiloftsmuziek 
plus vernieuwing en verbinding met het Jiddische lied: film- en ge-
luidsfragmenten worden afgewisseld met uitleg en zang.  

Inleider:  drs. Carla da Silva  
Datum: zaterdag 3 maart Aanvang 16.30 uur  
Plaats:  Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1 
Kosten: zie Algemene informatie op blz. 3 

 
Film en spiritualiteit – Disgrace                                                                           Karm 
 
In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke en spirituele diepgang. Daar-
na gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze erva-
ring te verdiepen. Het gaat om films die ons kunnen raken en aan het denken zetten. 
In de film Disgrace wordt Professor David Lurie ontslagen door de universiteit van 
Kaapstad omdat hij een affaire heeft met een van zijn studentes. Hij vertrekt naar de 
afgelegen boerderij van zijn dochter waar hij er machteloos getuige van is hoe zij 
wordt verkracht door drie jonge zwarte mannen. De nasleep is 
ontnuchterend. Gebaseerd op een roman van Coetzee, waarin de 
zwarte bevolking er niet goed vanaf komt, maar waarin ook kri-
tisch naar blanken met hun dubbele moraal gekeken wordt.  
Begeleiding: Gerard Westendorp 
Datum: woensdag 7 maart van 14.30 – 17.30 uur      
Plaats: Karmel Zenderen, Hertmerweg 46  
Kosten: € 5,-   Aanmelden noodzakelijk       
  www.karmelcentra.nl/twente            
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Relikwieën van naam  -  Bijeenkomst 4                                                                  PGA 
 
In de late Middeleeuwen werden talloze heiligen en hun relieken vereerd met een be-
devaart. Sommige hadden alleen regionale bekendheid; anderen genoten bekendheid 
bij grote scharen gelovigen. Deze keer gaat de aandacht in het 
bijzonder naar Sint Martinus, Sint Jacobus Major en Sint Nico-
laas, één van de voornaamste heiligen in de oosterse ortho-
doxie. Daarnaast komen Mariabedevaarten aan de orde, meer 
in het bijzonder bedevaarten voor de verering van zwarte ma-
donna’s. Relieken en bedevaarten roepen vragen op over ge-
loof en bijgeloof. Hoe zagen gelovigen destijds hun wonderlijke 
wereld? Naast bijgeloof zijn er diepzinnige en kritische stem-
men. 
Inleider:  ds. K. Sluiter 
Datum:  dinsdag 13 maart om 20.00 uur 
Plaats:  Pniëlkerk    Toegang: € 4,- 
Zie ook: de inleiding op blz. 8 
 
Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?                                                       RGT 

In 1390 beschikte men in deze contreien al over een Middel-nederduitse vertaling van 
het NT van de Windesheimer monnik Johannes Schutken, een leerling van de moder-
ne devoot Geert Grote. De Biebel in de Twentse Sproake van Anne van der Meiden 
zou je daarvan een voortzetting en uitbreiding kunnen noe-
men. Tussen de vele andere bewuste en onbewuste motieven 
die bijbelvertalers beïnvloed hebben zullen er deze 13

e
 maart 

zeker ook wat voorbeelden uit deze gewestelijke vertalingen 
aan bod komen. 

Inleider: ds. Henk van Waveren  
Data:  dinsdag 13 maart van 14.30 - 16.00 uur 
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo 
Kosten: geen   Zie ook de inleiding op blz. 5 

 
Maria Magdalena, femme fatale van het christendom.                                      Karm 
 
Historisch gezien is Maria Magdalena een soort waaier. Opengevouwen vertoont die 
een veelvoud aan historische, Bijbelse en apocriefe elementen, samengeklapt zien we 
slechts één vrouw; Maria van Magdalena. Al in het vroege christendom worden de 
diverse Maria's met elkaar in verband gebracht en in de zesde eeuw voorgoed ineen-
geschoven tot één figuur. De beeldende kunst heeft haar van een homogeen uiterlijk 
voorzien: jong, mooi, blond en prominent aanwezig in de be-
langrijkste scènes uit de passie. Iconografisch zijn de voorstel-
lingen in te delen in drie groepen: Magdalena in verhalende, 
Bijbelse of apocriefe voorstellingen, als naam- of beschermhei-
lige en als heremiet in de woestenij. Aan de hand van de vele 
verbeeldingen verdiepen we ons in wat haar iconografie ons 
aanreikt. 
Begeleiding: Jeanne van der Stappen-Heyvaert 
Datum:  woensdag 14 maart van 10.15 – 11.45 uur  
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Kosten: € 5,-       Aanmelden gewenst.  
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Cursus geloofskleed maken                                                                                 PGA 
 
Geloven met je handen; iets maken wat iets van je geloven, van je hoop en vertrou-
wen uitbeeldt … met lapjes stof, een naaimachine, creativiteit en een beetje durf kan 
iedereen het. Juist ook het elkaar bezig zien, is inspirerend. 
De eerste avond is inleidend en informatief, op de tweede 
avond gaan we knippen en ontwerpen.  De deelnemers gaan 
thuis met het kleed aan het werk. Op de derde avond bekij-
ken we elkaars resultaat en schrijven we een tekst om ons 
werk te presenteren. De drie avonden horen bij elkaar en het 
is de bedoeling dat je alle drie de keren mee doet.  
 
Leiding: da Monica Schwarz 
Data:   do 15 maart, do 5 april en do 7 juni  
  van 20.00 - 22.00 uur 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10  
Kosten: € 5,- per avond  Opgave noodzakelijk: zie de inleiding op blz. 4   
 
Meditatief wandelen                                                                                              Karm 
 
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 diepe-
re laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een the-
ma b.v. ‘verwondering’, ‘Jouw Weg gaan’. We beginnen met 
een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwis-
seling.  
Begeleiding: Frida Koopman 
Data:  zaterdag 17 maart en 28 april   
  van 9.30 tot 12.30 uur. 
Plaats: zie t.z.t. www.karmelcentra.nl/twente 
Kosten:  € 5,- per wandeling   Aanmelden gewenst  
 
Passie - Pasen concert                                                                                          PGA 
 
Datum: vrijdag 23 maart om 19.30 uur  in de  
  NOACH kerk  Kerkzaal open om 19.00 uur 
  Medewerking: ACM, koor De Lofstem en  
  Zanggroep Together. Geheel onder leiding van  
  Frank den Bakker. 
Entree: vrij - collecte bij de uitgang 
 
Oecumenische vespers in de Stille Week 
 
Op maandag 26  maart in de Georgiusbasiliek, voorganger vicaris A. Woolderink , 
  m.m.v. cantorij Grote Kerk o.l.v. H. Kamphuis 
 
Op dinsdag 27 maart in de Grote Kerk, voorganger ds. P. 
  Endedijk, m.m.v. Henk Kamphuis, orgel 
 
Op woensdag 28 maart in de Bleekkerk, stilte-viering, voor-
  ganger da. M. Schwarz    
Alle vespers zullen om 19.00 uur beginnen. 
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Bibliodrama: De Schrift doen                                                                                   Karm 
 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal 
en de verhalen uit de Schrift bij elkaar te brengen. Bij Biblio-
drama is het de uitdaging om in de rol, die jij op je neemt, 
ook iets van jezelf te ontdekken in relatie met je (on)geloof. 
Als je bijvoorbeeld Jona speelt, ontdek je gaandeweg hoe jij 
je verhoudt tot God die iets van je vraagt. Deze keer nemen 
we het boek Handelingen van de Apostelen.  We lezen hoe 
de eerste christenen omgingen met de hen omringende hei-
dense wereld. Kan dit ons inspireren in ons spirituele zoeken 
in de hedendaagse geseculariseerde samenleving? 
 
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 
Data:   woensdag 4, 11, 18 en 25 april van 19.30 - 21.45 uur 
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Kosten: € 20,- voor de serie.  Aanmelden vóór 28 maart noodzakelijk 
 

Vol van leegte                                                                                                        Karm 
 
Vol van leegte is een brief van Joost Zwager-
man, geschreven aan de Spaanse kunstschil-
der Francisco de Zurbarán (1598-1664). De 
Zurbarán staat bekend als een Spaanse 
‘mysticus met schildergerei’. We lezen de brief 
en kijken naar werken van De Zurburán en 
aanverwante kunstwerken. 
 
Begeleiding: Herman Scholte-Albers  
Data:   donderdag 5 en 19 april  
  van 19.45 - 21.30 uur  
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 
Kosten: € 10,- voor beide avonden samen.  
 
Aanmelden gewenst -  
www.karmelcentra.nl/twente 
 

 

Luther “Geve God dat er iets goeds uitkomt”                                              VVG&DG 

Via aanvechtingen en overwinningen, diepe teleurstellingen 
en nieuwe vergezichten ontstaat een beweging die nieuwe 
bewegingen op gang brengt. Door een mens die zoekt naar 
God en eerlijk wil zijn tegenover zijn eigen geweten. 

Inleider:  Ds. Frans Wiersma  
Datum:  zaterdag 7 april  Aanvang 16.30 uur 
Plaats:  Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1  
Kosten: zie Algemene informatie op blz. 3 
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De doornenkroning van Christus  -  Jheronimus Bosch 

 Olieverf op paneel    Ca. 1485  



De weg gaan met het labyrint                                                                              Karm 
  
In de kloostertuin van Zenderen is een labyrint aangebracht; een labyrint is géén dool-
hof: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. Het biedt de moge-
lijkheid van het begaan van een ‘innerlijke weg’, de drievoudige weg van een pelgrim: 
loslaten, ontvangen en toelaten. Op de weg naar binnen 
laat je los wat je achter je wilt laten en maak je ruimte 
voor nieuwe ervaringen. In het midden kun je dan nieuwe 
inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze 
loopmeditatie. 
 
Begeleiding:   Frida Koopman en Paula Tielemans  
Datum:    zaterdag 26 mei  van 9.30 - 12.00 uur     
Plaats:   Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Kosten:   € 5,- Aanmelden gewenst.  
 

Bleekkuier Midzomer                                                                                             PGA 

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. De zomer-wandeling 
houden we op de langste avond van het jaar: midzomer. We beginnen de avond met 
een stilteviering en vervolgens is er een bezinnende wan-
deling van ongeveer 5 kilometer achter huize Bellinckhof 
en door het Beeklustpark. De wandeling is verdeeld in de 
drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We besluiten de-
ze avondwandeling met een midzomernacht samenzijn 
met iets te eten en te drinken. 
Wandelschoenen meenemen.  
 
Leiding: da Monica Schwarz 
Datum:  donderdag 21 juni van 20.00 - 23.30 uur 
Plaats: De Lichtkring, Beethovenlaan 10  
Kosten: € 5,- per wandeling, inclusief iets te eten 
Opgave noodzakelijk - zie inleiding op blz. 4 
 

In de voetsporen van Titus Brandsma                                                                    Karm 

Om Titus Brandsma te gedenken organiseren we rond 26 juli 2018 een excursie. 
Voor actuele informatie t.z.t. www.karmelcentra.nl/twente 
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             Overzicht activiteiten 
 
januari 
di 02 Meditatiegroep       start  blz 04 
za 06 Arvo Pärt                                                           blz 04 
di 16 Lectio Divina: Rond de Schrift                         start  blz 04 
di 16 Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?    start   blz 05 
di 16 Mannelijke Spiritualiteit        start  blz 05 
do 18 Aardse meditatie         start  blz 06 
zo 21 Week van gebed  voor de eenheid   start  blz 07 
ma 22 Icoon schilderen          start  blz 06 
ma  22 Een principiële kwestie!   En do 1 febr.   blz 06 
di 23 Relikwieën en bedevaarten - Geloven in wat blijft     blz 08  
do 25 ‘Hij gelooft, zij niet… of andersom’     blz 08 
za 27 Bleekkuier Winter en Voorjaar  en za 24 mrt.   blz 09 
wo 31 Film en spiritualiteit – Shadowlands     blz 09 
 
februari 
za 03 Byzantijnse kunst         blz 09 
di 06 Relikwieën: een kostbare schat      blz 10 
do 08 Aandachtig leven                                              start           blz 10  
do 08 Bijbellezen met het oog op zondag                 start  blz  10                                             
di 13 Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?     blz 11 
do 15 Leesgroep Speling  en do 17 mei    blz 11 
do 15 Meditatief mandala tekenen  en do 17 mei   blz 11 
di 20 Bedevaart: weg van relikwieën      blz 12 
do 22 Mystiek voor dummies en do 22 mrt    blz 12 
za 24 Paaskaars maken        blz 12 
 
maart 
vr 02 Wereldgebedsdag 2018          blz 13                                                                                   
za 03 De ziel van de Jiddische muziek      blz 13 
wo 07 Film en spiritualiteit – Disgrace      blz 13 
di 13 Relikwieën van naam           blz 14 
di 13 Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat?         blz 14 
wo 14 Maria Magdalena, femme fatale van het christendom. blz 14  
do 15 Cursus geloofskleed maken     start  blz 15 
za 17  Meditatief wandelen en zaterdag 28 april    blz 15 
vr 23 Passie - Pasen concert             blz 15 
ma 26 Oecumenische vesper in de Stille Week   blz 15 
di 27 Oecumenische vesper in de Stille Week   blz 15 
wo 28 Oecumenische vesper in de Stille Week   blz 15 
 
April  
wo 04 Bibliodrama: De Schrift doen                              start   blz 16 
do 15 Vol van leegte en do 19 april     blz  16 
za 07 Luther “Geve God dat er iets goeds uitkomt”     blz 16 
 
mei 
za 26 De weg gaan met het labyrint        blz 18  
juni 
do 21 Bleekkuier Midzomer               blz 18                                                                                   
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                                                    Concertagenda  
 
Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo 
 
Op de eerste zaterdag van de maand wordt het gerestaureerde Heilmann-Courtain-
orgel bespeeld. De bespelingen worden uitgevoerd door gevestigde organisten, maar 
ook aankomende organisten wordt alle ruimte geboden ervaring op te doen. Zie ook 
de website van de DGA http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/  
 
za  03-03   Willem Hörmann    Noord Brabant  
za 07-04  Jan Geert Heuvelman   →   Rijssen 
   met ensemble               
za 05-05  Bram Jaspers     Den Ham  
  
Aanvang:   14.00 uur precies - alle concerten.  
Duur:   ca. drie kwartier.   
   Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. 
 
Concerten in de Grote Kerk 
 
zo     04-02  Vocaal en Instrumentaal Ensemble Quintessens  
   o.l.v. Onno van Ameijde delen uit cantates van J.S. Bach 
zo     11-03  Vocaal Ensemble Agteglijck  o.l.v. Jan Heymink Liesert  
    Die Passion H.F. Müller (1892)  
   Marcel van Os - Evangelist  
   Bert Roelink    - Christus  
   Gijs van Schoonhoven - orgel  
   Anne Magda de Geus -  cello  →   
zo     22-04  Wandelconcert Doopsgezinde Kerk – Grote 
   Kerk   Elske te Lindert - orgel  

Aanvang alle concerten 15.30 uur 
De toegang is vrij met een vrijwillige bijdrage bij de uitgang.  
Info Henk Kamphuis - h-kamphuis@scarlet.nl - 0546 863512 

 
“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 afwisseling te verkrijgen.   
zo 28 januari    
zo 04 maart  
zo 08 april 
zo 27 mei   
 
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/  
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