Activiteiten

2
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
AAK Armeens Apostolische Kerk
DG

Doopsgezinde Gemeente

Elisa Elisaparochie
Karm Karmel Twente
LdH Leger des Heils
PGA Protestantse Gemeente
Almelo

RGT Remonstrantse Gemeente
Twente
St.J St. Jorisparochie

VVG Vereniging van Vrijzinnig
Godsdienstigen

Plaats van samenkomst
Reeststraat 2b - Almelo
Secretariaat:
Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo
Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo
Tel: 0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl
Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo
Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl
Karmelklooster - Rembrandtlaan 25 - Almelo
Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/twente/
Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
Tel: 0546-810315
Activiteiten van de PGA worden gehouden:
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
Contact: Luc Koning info@pravoo.nl
Tel: 0546-698100
Tel: 0546-816649 - secr.rk.almelo@gmail.com
St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo
St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo
De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo
Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl

Deze brochure is in september 2018 uitgereikt aan alle kerkgangers van de
aangesloten kerkgenootschappen.
Afbeelding voorpagina:
Christus Pantocrator - mozaïek (begin 11e eeuw),
Katholikon kerk, Hosios Loukas klooster, provincie Boeotië, Griekenland
Oplage: 2000 Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer
www.raadvankerkenalmelo.nl
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Kerk en radio

Radio:
kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz
Televisie: AAvisie: 189.25 MHz Omroep Almelo
Internet:
www.omroepalmelo.nl/live
Tijden van uitzending:
Zondag:
09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst
11-12 uur: kerk en samenleving
Adres:
Radio Almelo
Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo
t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814
Fax: 0546-823306
Aanvragen van muziek:
Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur Tel: 0546-821814
Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden.
.
Algemene informatie VVG & DG
Iedere eerste zaterdag van de maanden september 2018 tot en met april
2019 organiseert de Vereniging van
Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) samen met de Doopsgezinde Gemeenten Twente een z.g. Bleeklezing.
Plaats:

Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.
Toegang € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en
drankje na afloop. Leden/donateurs VVG en leden `
Doopsgezinde Gemeente betalen € 5,00.

Inleiding Karmel Twente

Ook al sluit het Karmelklooster in Almelo dit najaar; het bezinningsprogramma van het
Centrum voor Spiritualiteit “Karmel Twente” gaat gewoon door. Zij zal grotendeels
worden aangeboden in ons klooster in Zenderen. “Rond de Schrift’ en Icoonschilderen
blijven (voorlopig) in Almelo. Zie ook onze website www.karmelcentra.nl/twente
Ons jaarthema is “Aandachtig leven”
In het dagelijkse leven worden we vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. Toch weten we heel
goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft.
Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk
om gaat, met wat er in onze ziel leeft.
Aandachtig leven betekent: aandacht voor wat er in je leeft,
aandacht voor de wereld om je heen, de mensen, de natuur, en aandacht voor gerechtigheid. Aandacht vraagt om
ruimte, ruimte voor de ander en het andere. De Karmel
Centra voor Spiritualiteit zijn er om aandachtig leven in te
oefenen.
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Inleiding Veelstemmig Licht

Voor activiteiten die in De Lichtkring, Beethovenlaan
10, worden gehouden is opgave vooraf noodzakelijk
omdat de ruimte beperkt is.
Dat kan via:
veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 0546-840484
Meer informatie:
http://veelstemmiglicht.nl/de-lichtkring/
Odilon Redon

VVG&DG

Met de tentoonstelling ‘Odilon Redon – la littérature et la musique’ besteedt het Kröller
-Müller Museum van 2 juni tot en met 9 september
2018 aandacht aan deze Franse kunstenaar (1840 –
1916). Met een groot aantal schilderijen, pastels,
tekeningen en litho’s laat de tentoonstelling de belangrijke rol zien die literatuur en muziek spelen in
Redons leven en werk. Veel van zijn z.g. ‘noirs’- litho’s en houtskooltekeningen – vormen vrije illustraties van literaire werken, zoals La tentation de Saint
Antoine van Flaubert. Schrijvers op hun beurt hielden van het werk van Redon. Kleurrijke pastels en
olieverfschilderijen die hij op latere leeftijd maakte
laten een enorme innerlijke diepte zien.
Inleiding:
Datum:
Toegang:

Marian van Caspel
zaterdag 1 september
aanvang 16.30 uur
Zie de algemene informatie op blz. 3

Meditatie

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 oefening, steeds weer. Het samen mediteren
blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren. Na een korte tekst m.b.t. aandachtig leven mediteren we 2 x 20 minuten.

Begeleiding: Frida Koopman
Data:
elke dinsdag van 19.30 - 21.00 uur
met ingang van 4 september
Plaats:
Karmelklooster Zenderen, Hertmeweg
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst.
Aanmelden gewenst:
Karmeltwente@karmel.nl
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Geloofsverdieping

Karm

We willen aan de hand van de Nieuwe Katechismus, het
boek dat zoveel beroering bracht en waarbij door het Vaticaan zoveel vragen werden gesteld over de rechte leer,
samen praten over “Wat geloof ik nu eigenlijk?
Begeleiding: Edgar Koning
Datum:
woensdag 5 september
van 15.00-16.30 uur,
verdere data in overleg met de groep
Plaats:
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst.
Aanmelden gewenst: Karmeltwente@karmel.nl
Aardse meditaties

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. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen: teksten, muziek en een kaarsenritueel. De avonden staan los van elkaar: je kunt ook een
enkele keer komen.
Leiding:
Data:
Plaats:
Meer info:
Kosten:

da Monica Schwarz
do 6 sept. 20 - 22 uur thema: handen
do 1 nov. 20 - 22 uur thema: deur
do 20 dec. 20 - 22 uur thema: engelen
De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Zie ook: inleiding op blz.4
www.veelstemmiglicht.nl/aardse-meditaties-in-de-lichtkring
€ 5,- per avond

Icoon schilderen

Karm

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd,
zij kunnen de aardse werkelijkheid 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. Dit najaar schilderen we de
Moeder Gods van de Tederheid.
Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg
Data:
14 maandagen van 17 sept. tot 17 dec.
van 19.30 tot 21.45 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 125,- inclusief plankje en verf.
Aanmelden gewenst voor 7 september.
Karmeltwente@karmel.nl

Franciscus van Assisi
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Bijbellezen met het oog op zondag

PGA

Sinds vele jaren komen in De Schouw met enige regelmaat Bijbelleerhuisgroepen bijeen. In een maandelijkse bijeenkomst worden bijbelteksten
gelezen en besproken die volgens het Oecumenisch Leesrooster aan de orde komen. Dit leesrooster wordt in veel
kerken gebruikt. Daarom kan iedereen aan deze groepen
meedoen. Ook wordt er steeds een verbinding gelegd met
muziek, beeldende kunst of het kerklied. Er is een ochtend
- en een middaggroep.
In de eerste vijf bijeenkomsten van dit seizoen lezen we
gedeelten uit de Openbaring van Johannes, het bijbelboek
dat in veel kerken in de maanden november en december
wordt gelezen. In het voorjaar zijn er drie bijeenkomsten
rond het boek Ester.
We verwelkomen graag nieuwe deelnemers!
Leiding:
ds. Pieter Endedijk
Informatie: 06 208 00 209 of
predikant.grotekerk@pga-almelo.nl
Data:
donderdag 13 september, 11 oktober, 15 november,
2019: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei
Tijd:
10.45-12.15 uur of 14.00-15.30 uur in de De Schouw
Kosten:
koffie/thee en een gering bedrag voor de te gebruiken reader
Aanmelding vooraf gewenst.
Cursus Klassiek Hebreeuws
Lessen Bijbels Hebreeuws op 12 dagen.
Niveau:
Tijd:

PGA

beginnend, gemiddeld, gevorderd (voor elke cursus: max. 20 personen)
op dinsdag van 10.30 tot 16.00 uur
in 2018: 18 sept, 2 en 16 okt, 6 en 27 nov, 11 dec.
in 2019: 15 en 29 jan, 12 en 26 feb, 12 en 26 mrt, spec. 9 apr.
Een excursie wordt nader vastgesteld.
Plaats:
De Schouw, Kerkplein 3 Almelo
Kosten:
150,- per jaar inclusief koffie/thee/
lesmateriaal in werkboeken .
Docent:
Dr. O. Mulder
Inlichtingen: 0546-81.33.76 en ottomulder14@gmail.com
Infodatum: dinsdag 18 september
om 10.30 uur in de Schouw

Cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners.
Tijd:
dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur
Plaats, kosten en infobijeenkomst:
zie hierboven.
Bijbels Hebreeuws - niveau: gemiddeld en gevorderd
Tijd:
dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur
Plaats, kosten en infobijeenkomst: zie hierboven.
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Vredesweek van 15 - 23 september

Met als thema: “Generaties voor Vrede”
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan
ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.
Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op
weg naar een vreedzame wereld.
Walk of Peace
Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek
voor vrede, organiseert de Ambassade van Vrede
een Walk of Peace.
Datum:
zaterdag 15 september
vanaf 13.30 uur
Start :
bij de Bleekkerk, Hofstraat 1
Vredesdienst
De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door
Siebe Hiemstra en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is met vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie,
zang en muziek.
Datum:
zondag 16 september om 10.00 uur
Plaats:
de Bleekkerk, Hofstraat 1 te Almelo
Picasso jaagt de vrede na
De schilder Picasso zag zijn kunst als wapen in
het streven naar vrede. Iedereen kent zijn schilderij ‘Guernica’, genoemd naar een Spaans stadje
dat tijdens de burgeroorlog onder vuur werd genomen door de Duitse en Italiaanse luchtmacht. Picasso laat het onschuldige lijden van mensen en
dieren zien. Zijn felle aanklacht overstijgt die oorlogsmisdaad. Minder bekend is zijn beeld ‘Man
met schaap’ dat hij maakte toen in Parijs de razzia’s op de Joden losbraken. De duif als vredessymbool is vooral in de beeldtaal van Picasso bekend geworden. De duif overvleugelde tijdens de
Koude Oorlog wereldwijde tegenstellingen. Een
avond over de kracht van beelden.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K. Sluiter
woensdag 19 september
om 20.00 uur
De Schouw, Kerkplein 3
€ 4,-

RvKA
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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
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. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen
dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks
leven betekent.
Begeleiding: Els Bos en Wil Kemerink
Data:
dinsdag 18 sept., 2,16 en 30 okt. en 13 en 27
nov. en 11 dec. van 10.00 – 12.00 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
De tien leefregels: afgedaan of hebben we er wat aan?

PGA

Ze zijn al duizenden jaren oud: de tien geboden. Leefregels voor een slavenvolk onderweg in de woestijn, gevlucht uit de onderdrukking van een wrede dictatuur. Wat
kunnen wij hier en nu met deze leefregels? De bijeenkomsten staan los van elkaar.
Leiding:
Data:

Plaats:
Meer info:
Kosten:

da Monica Schwarz of ds. Siebe Hiemstra
eerste leefregel (geen andere goden)
do 20 sept.
20 - 22 uur
De Lichtkring
of di 25 sept. 15 - 17 uur
De Bleek
tweede leefregel (geen beelden)
di 2 okt.
15 - 17 uur
De Bleek
of do 4 okt.
20 - 22 uur
De Lichtkring
De Bleek / De Lichtkring
Zie ook: inleiding op blz.4
www.debleekalmelo.nl/tien-leefregels/
De Lichtkring: € 5,- per avond,
De Bleek: vrijwillige bijdrage

Leesgroep Speling

Karm

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In haar artikelen zoekt zij
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. Zie
www.speling.nl . Voor de groepen in Zenderen, Hengelo en
Enschede, zie onze site: www.karmelcentra.nl
Begeleiding: Herman Scholte-Albers
Data:
donderdag 20 sept. en 15 nov.,
van 19.45 - 21.30 uur
Plaats:
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten:
€ 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst:
Karmeltwente@karmel.nl
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Lichtkringkuier

PGA

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. Dit is een wandeling
met een bezinnend karakter van ongeveer 5 kilometer rond Bellinckhof en Beeklustpark. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We
beginnen de ochtend met een stilteviering en besluiten
met een gezamenlijke lunch met soep en meegebracht
brood.
Leiding:
Datum:
Plaats:
Kosten:
Meer info:

da Monica Schwarz
zaterdag 22 september van 10 - 13.30 uur
De Lichtkring, Beethovenlaan 10
€ 5,- incl. soep (zelf brood meenemen)
www.://veelstemmiglicht.nl/lichtkring-kuier/

Op naar de zondag…

PGA

Een kern van gemeente-zijn is samen de schriften lezen, overdenken en leven. Sinds
we leesroosters gebruiken bent u niet meer overgeleverd aan de individuele keuze van
de predikant… maar de uitwerking van de aangewezen tekst tot een dienst is op dit
moment vaak volstrekt ‘des dominees’. Om daar verandering in te brengen deze avonden: samen de tekst van de komende zondag lezen, aan snuffelen en overwegen. En
dat ten dienste van de hele gemeente doordat de preek zo beter aan kan sluiten bij
waar de gemeente mee bezig is.
Leiding
ds. Marco Montagne
Data:
Op de maandagavonden 24-9, 22-10,
19-11 en 10-12 van 19.30-20.30 uur
Plaats:
Pniëlkerk
Kosten:
geen (behalve uw tijd en inzet!)
Opgave:
graag mailtje naar ds.montagne@gmail.com
of belletje naar 0546-341140
Samen lezen: Jean Jacques Suurmond – God zijn
De auteur – bij velen bekend van zijn jarenlang verrassende columns in Trouw – heeft
grotendeels in de U-vorm, dat wil zeggen in gesprek met God, de weg van Gods bezig
zijn met hem beschreven. Daarbij doorbreekt hij traditionele beelden en reikt nieuwe
voorlopige beelden aan, hij laat oude verhalen een nieuwe taal laten spreken, zet je op
het verkeerde been om nieuwe stappen te zetten. Een
tegendraads, verrassend, ontregelend en inspirerend
boek. Vooral om samen te lezen als aanleiding tot gesprekken over wat je echt bezig houdt. (deze kring is ook
de opvolger van de catechese van ds. Rein van Dijk)
Leiding:
Data:
Plaats:
Kosten:
Opgave:

ds. Marco Montagne
donderdagavonden 27-9, 18-10, 8-11 en
29-11 van 20-22 uur
Pniëlkerk
het boekje
graag mailtje naar ds.montagne@gmail.com
of belletje naar 0546-341140

De zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar - 1504
Paneel 1: De hongerigen voeden

De zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar - 1504
Paneel 2: De dorstigen laven
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De weg gaan met het labyrint

Karm

In de kloostertuin van Zenderen is een labyrint aangebracht; een labyrint is géén doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. Het biedt de mogelijkheid 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. In het midden kun je dan
nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we
kennis met deze loopmeditatie en wisselen uit wat
het voor jou betekent.
Begeleiding: Frida Koopman en Paula Tielemans
Datum:
zaterdagen 29 sept.; 27 okt.; 24 nov.
van 9.30 – 12.00 uur
Plaats:
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg
Kosten:
€ 5,Aanmelden gewenst:
Karmeltwente@karmel.nl
Wie is Jezus voor ons?

Karm

Hij geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered
worden. We gaan met elkaar in gesprek over de
betekenis van Jezus voor ons.
Begeleiding: Gerard Westendorp
Data:
woensdag 3 en 24 oktober. 7 nov.
Plaats:
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg
Kosten:
€ 5,Aanmelden gewenst:
Karmeltwente@karmel.nl
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 diepere laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema b.v.
aandachtig zijn, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit
thema en sluiten af met een uitwisseling.
Begeleiding: Frida Koopman
Data:
zaterdag 6 oktober
van 9.30 tot 12.30 uur.
Plaats:
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg
Kosten:
€ 5,Aanmelden gewenst:
Karmeltwente@karmel.nl
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Geloof wat je bent

VVG&DG

Met beeld en geluid, prikkelende stellingen en anekdotes vertelt Dirk van de Glind over
zijn visie op het leven. In zijn boek ‘Leef wat je Bent’ waarschuwt hij voo het tempo van onze prestatiemaatschappij:
‘pas op voor een leven dat niet het jouwe is’ en ontvouwt hij
een positief en universeel mensbeeld.
In ‘Volwassen geloven en denken’ gaat hij uit van onze
principiële en organische verbondenheid en roept op om
over grenzen van religies en wetenschap heen elkaar te
ontmoeten in het belang van mensheid en planeet.
Inleiding:
Datum:
Aanvang:
Toegang:

Dirk van de Glind
zaterdag 6 oktober
16.30 uur
Zie de algemene informatie op blz. 3

Geloven in 3D
Geloven in 3D. Inleiding
3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. We kennen 3D printen en 3D beelden, nieuwe technieken om voorwerpen te
maken; maar 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Niet
zo vreemd dat oude beschavingen al ruimtelijke kunst kenden. Die kunst zal een religieuze lading hebben gehad.
Mensen geloofden in 3D. Door hun ruimtelijkheid krijgen
beelden een andere uitstraling en geladenheid. Zo vertellen
ze hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met
goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat
tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus
over.

Bijeenkomst 1
Periode 300 – 1350. Beelden gaan en komen.
De vroege christelijke kunst laat iets opmerkelijks zien: de
rijkdom van de Griekse en Romeinse beeldencultuur verdwijnt in vrij korte tijd. Er lijkt huiver te bestaan: de religieuze kunst trekt zich terug in fresco’s en mozaïeken, zeker in
de Byzantijnse kunst. Ruimtelijk zijn nu nog de reliëfs op
sarcofagen. Maar na de regering van Karel de Grote keren
de beelden terug, in de periode van de Romaanse kunst en
daarna in de vroege Gotiek. Naast kunstzinnige voorwerpen
zijn beelden te zien op de timpanen en de portalen van kerken en kathedralen en op grafmonumenten.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K. Sluiter
dinsdag 16 oktober om 20.00 uur
Pniëlkerk
€ 4,-

PGA
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Meditatief mandala tekenen

PGA

Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie
waarbij we tekenen in een cirkel. Mandala betekent
‘cirkel’ en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en geborgenheid. We lezen een tekst en luisteren naar muziek, vervolgens tekent ieder op eigen wijze
de eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel. De
avonden staan los van elkaar: je kunt beide avonden
meedoen, maar je kunt ook één avond proberen.
Leiding:
Data:
Plaats:
Kosten:
Meer info:

da Monica Schwarz
do. 18 oktober
20 - 22 uur
do. 6 december 20 - 22 uur
De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Zie ook inleiding op blz.4
€ 5,- per avond, inclusief materiaal
www.veelstemmiglicht.nl/meditatiefmandalatekenen-in-de-lichtkring/

Bijeenkomst 2
Periode 1350 - 1600. Beelden van innige vroomheid
In deze periode bereikt de gotiek zijn hoogtepunt in de
internationale gotiek. De thema’s zijn uiteenlopend: de
piëta, Maria met de gestorven Jezus op haar schoot,
maar ook de Madonna, de heilige maagd, met en zonder
het Jezuskind op haar arm. Andere voorbeelden: het crucifix op de triomfboog en ‘Christus op de koude steen’ en
de ‘boom van Jesse’. Kerken hebben altaarstukken die
het lijdensverhaal heel ruimtelijk weergeven. Naast verbeeldingen van apocriefe teksten zijn heiligenlevens te
zien, afgestemd op de patroonheiligen van de gildes die
het altaar schonken. Tegelijkertijd ontwikkelt zich de Renaissance met vrijstaande beelden als in de hellenistische
cultuur.
Inleider:
Datum:
Plaats:

ds. K. Sluiter
dinsdag 30 oktober om 20.00 uur
Pniëlkerk Toegang: € 4,-

Paus Franciscus op de bijeenkomst van de
Wereldraad van Kerken in Genève - juni 2018
‘Leg geen nadruk op theologische verschillen, kijk niet te
veel om naar allerlei conflicten uit het verleden, maar richt
de blik op de toekomst en kijk wat je samen kunt doen om
de wereld beter te maken.’
‘Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn.
We kunnen nu al samen op weg.’

PGA
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Geweldloze communicatie; een interactieve lezing.

VVG&DG

Hoezo ‘geweldloos’! Is onze gebruikelijke communicatie dan zo gewelddadig?!
Ja, en veel meer dan we ons bewust zijn. Geweldloze
Communicatie (GC) laat ons horen en zien hoe vaak we
de mensen om ons heen de maat nemen. We luisteren
ogenschijnlijk wel naar elkaar, maar horen we wat de
ander zegt. Horen we wat we zelf allemaal uitdragen?
GC biedt een taal die verbindt, een taal van mededogen
die ontwapent – de dreiging van een oordeel verdampt
en geeft een ongekende ruimte om elkaar werkelijk te
ontmoeten. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934 – 2015) heeft de methode en het netwerk
van GC opgebouwd en uitgewerkt.
Inleiding:
Datum:
Toegang:

Harm Knoop
zaterdag 3 november aanvang 16.30 uur
Zie de algemene inleiding op blz. 3

Bijeenkomst 3
Periode 1600 – 1800. De beelden komen los

PGA

Stromingen in de (beeldhouw)kunst houden zich niet aan afgeronde jaartallen. De
Renaissance begint in Italië al
ruim voor 1500 en werkt dan in
de 16e eeuw door in andere
Europese landen. Vaak zijn
stadsbesturen en rijke burgers
nu de opdrachtgevers. De Reformatie keer zich af van beelden maar de ContraReformatie omarmt ze juist.
Beelden komen los te staan
van kerken; in de gekunstelde
poses van het Maniërisme sieren ze fonteinen en pleinen en
de paleizen van de superrijken. Beeldengroepen zijn opgenomen in tuinontwerpen.
We spreken dan intussen van
Barok en rococo. Virtuoos
beeldhouwwerk uit edele materialen siert mooie binnenruimtes.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K. Sluiter
dinsdag 13 nov.
om 20.00 uur
Pniëlkerk
€ 4,-

16
Gedenkkaars maken

PGA

In de maand november gedenken velen hun geliefde gestorvenen. Bij veel gedachtenis-rituelen
spelen kaarsen een rol als teken van verbondenheid en hoop. Wij maken deze morgen een eigen
gedachteniskaars. Met versierwas maken we van
een persoonlijke kaars (25 cm hoog, 8 cm dik) om
een geliefde te gedenken. Voor alle materialen
wordt gezorgd. We beginnen met een stilteviering
en besluiten met een gezamenlijke maaltijd met
soep en meegebracht brood.
Leiding:
Datum:
Plaats:
Kosten:
Meer info:

da Monica Schwarz
zaterdag 24 november
van 10 - 13.30 uur
De Lichtkring, Beethovenlaan 10 Zie ook: inleiding op blz.4
€ 15,- inclusief alle materiaal en soep
(zelf brood meenemen)
www.veelstemmiglicht.nl/gedenkkaars-maken/

Bijeenkomst 4
Periode 1800 – 2018. Beelden op drift

PGA

De 19e eeuw begint met het Classicisme in de architectuur en die stroming is ook
bepalend voor de beeldhouwkunst.
De opkomende natiestaten geven
hun identiteit vorm met monumenten en standbeelden. Ze grijpen
terug op de klassieke oudheid.
Auguste Rodin luidt een tegenbeweging in met zijn individuele stijl,
in Duitsland later voortgezet bij o.a.
Ernst Barlach en Käthe Kollwitz. In
de 20e eeuw is Picasso een vernieuwer. Zeer uiteenlopende stromingen zoals kubisme, constructivisme, minimalisme en conceptuele kunst komen op. Verwarrend in
haar veelvoud weerspiegelt de
beeldhouwkunst de ontreddering
en het zoeken naar houvast na
twee wereldoorlogen.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Toegang:

ds. K. Sluiter
dinsdag 27 nov.
om 20.00 uur
Pniëlkerk
€ 4,-
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Concert met liederen in kerstsfeer

ApG

Zondag 16 december is er een concert met liederen in kerstsfeer. Dit concert wordt uitgevoerd door het Almelo’s Mannenkoor, het koor Kantiek en het koor van de gemeenschap Almelo
van het Apostolisch Genootschap.
Inloop vanaf 14.30 uur met gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Het concert begint om 15.00 uur en eindigt
17.00 uur. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom.
Pianist AMK

Engelen in wording

PGA

Engel betekent: bode. Ze zijn boden van het licht en
spelen daarom een rol in de Kerstverhalen. Op deze
ochtend vlak voor Kerst gaan we aan de slag met het
maken van engelen: engelenkoekjes of engelen voor in
de kerstboom. Wie houdt van bakken en/of creatief bezig zijn, is van harte welkom!
Leiding:
Datum:
Plaats:
Kosten:
Meer info:

da Monica Schwarz
za 22 december van 10 - 13.30 uur
De Lichtkring, Beethovenlaan 10
€ 12,- inclusief alle materiaal en soep
(zelf brood meenemen)
facebook: veelstemmig licht

Kerstkuieren voor Tanzania - Rond ‘n Pook

ApG

Op 2de Kerstdag is er weer een wandeling in kerstsfeer
in de omgeving van het Kanaal Almelo-Nordhorn te Albergen/Almelo.
Startplaats: Vlinderpunt bij ’t Vossenveen.
Postweg 3 7665 SW Albergen
Inschrijving: vanaf 13.00 uur
einde wandeling uiterlijk 17.00 uur
Deelname: gratis, er is gelegenheid tot het geven van
een vrije gift voor het weeskinderenproject
van de Stichting Matamba.

Tweede kerstdag Welkom, welkom, welkom….
Een middag vol gezelligheid. Naast contact is er gelegenheid creatief bezig te zijn, een spel te spelen of naar
een film te kijken. Kijk voor het exacte programma op de
website: www.debleekalmelo.nl
Datum: 26 december van 14.00 – 17.00 uur.
Voor de hapjes en drankjes vragen wij een bijdrage van € 3,50 p.p.

VVG
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Madonna met kind - Carlo Crivelli - 1473

19

Overzicht activiteiten
september
za
di
wo
do
vr

01
04
05
06
07

Odilon Redon
Meditatie
Geloofsverdieping
Aardse meditatie - ook do. 1-11 en 20-12
Icoon schilderen - aanmelden

blz
blz
blz
blz
blz

04
04
05
05
05

do
di
za
wo
di
do
do
za
ma
do
za

13
18
15
19
18
20
20
22
24
27
29

Bijbellezen met het oog op zondag
Cursus Klassiek Hebreeuws
Vredesweek
Picasso jaagt de vrede na
Lectio Divina: Rond de Schrift
De tien leefregels (of di. 25 sept.)
Leesgroep Speling
Lichtkringkuier
Op naar de zondag…
Samen lezen
De weg gaan met het labyrint

blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz

06
06
07
07
08
08
08
09
09
09
12

blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz

08
12
12
13
13
14
14

Geweldloze communicatie
Geloven in 3D- Periode 1600 - 1800
Gedenkkaars maken
Geloven in 3D– Periode 1800 – 2018

blz
blz
blz
blz

15
15
16
16

Concert met liederen in kerstsfeer
Engelen in wording
Kerstkuieren voor Tanzania
Welkom, welkom, welkom….

blz
blz
blz
blz

17
17
17
17

start
start
start
start
start.
start
start
start
start
start
start

oktober
di
wo
za
za
di
di
di

02
03
06
06
16
18
30

De tien leefregels (of do. 4 okt.)
Wie is Jezus voor ons?
Meditatief wandelen
Geloof wat je bent
Geloven in 3D - Periode 300 – 1350
Meditatief mandala tekenen en do. 6-12
Geloven in 3D - Periode 1350-1600

start

november
za
di
za
di

03
13
24
27

december

zo
za
wo
wo

16
22
26
26
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Concertagenda

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo
In de maanden oktober en november zijn er weer bespelingen op het gerestaureerde
Heilmann-Courtainorgel. Ook is er een uitvoering die verzorgd wordt door de Rijssense muziekschool met o.a. een fluit- en zangensemble.
Zie ook de website van de DGA www.dgtwente.doopsgezind.nl
za
za
za

06-10
03-11
24-11

Aanvang:
Duur:

Gerrolt Droogsma uit Almelo
Margreet Prinsen uit Meppel
bespelingen en uitvoering
door leerlingen van de Rijssense muziekschool →
14.00 uur precies - alle concerten.
ca. drie kwartier.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Concerten in de Grote Kerk
zo

30-09

zo
zo

11-11
16-12

Il Canto di Rame
Elske te Lindert - sopraan Marije Toenink - cello
Iris Gruber - saxofoon, Lîga Vilmane - orgel
Deventer Vocaal Ensemble o.l.v. Elske te Lindert →
Apeldoorns Vocaal Ensemble
Koorschool Arnhem o.l.v. Thea Endedijk- Griffioen
Wilbert Berendsen - orgel
A Festival of Lessons and Carols
Lector: Pieter Endedijk

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

16-09

zo
zo

21-10
18-11

zo

30-12

met organist Henk Plas uit Münster (Dld) en de vaste uitvoerenden
Valeria Boermistrova en Henk Linker. Op het programma o.a. een werk
voor 2 orgels!
Met gastorganist en
Valeria Boermistrova

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/

