PROGRAMMA 2018
- september t/m december

-

VAN DE
KERKEN IN HENGELO
www.raadvankerkenhengelo.nl

Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Hengelo
en wil u overzichtelijk presenteren wat najaar 2018 op het programma
staat aan vorming en bezinning in de betreffende kerken :
APG

Apostolisch Genootschap Hengelo

BAP

Baptisten Gemeente Hengelo

OKK

Oud-Katholieke Kerk H. Lebuïnusstatie Twente

PKN

Protestantse Gemeente Hengelo

REM

Remonstrantse Gemeente Hengelo

RKK

Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder

SYR

Syrisch-Orthodoxe Kerk

In deze brochure zijn opgenomen
cursussen en lezingen van de lidkerken die bezinning en vorming
beogen en die openstaan voor iedereen,
voorzover bekend en aangeleverd tot 10 augustus 2018
gemeenschappelijke activiteiten van de Raad van Kerken Hengelo
Het programma (en nadere details) is te vinden op de site:
www.raadvankerkenhengelo.nl
Niet opgenomen zijn activiteiten die als training of toerusting bedoeld zijn
voor kaderleden of eigen leden van een lidkerk.
André Zandbelt
redacteur
mail: a.zandbelt@planet.nl

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP HENGELO
site:www.apgen.nl/contact/locaties/hengelo
Het APG organiseert themaontmoetingen voor wie bewust met zingeving
bezig wil zijn. Met gesprekken en oefeningen inspireren deelnemers elkaar
om een eigen antwoord te vinden op levensvragen. De volgende thema’s
staan centraal:
• Waardevol opvoeden
• Zelfbewust zijn
• Investeren in je relatie
• Leven met verlies
De ontmoetingen zijn gebaseerd op de religieus-humanistische visie van
het genootschap.
Leiding
: gespreksleider(s) van het Apostolisch Genootschap
Plaats
: Gebouw Apostolisch Genootschap, Dennenbosweg 94
Toegang
: vrije toegang, kostenloos
Informatie : www.vindhetantwoordinjezelf.nl
Aanmelden : www.vindhetantwoordinjezelf.nl

BAPTISTENGEMEENTE HENGELO
site:www.baptistenhengelo.nl
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven?
Op 19 september starten we met de Alphacursus in de Baptistengemeente. Een inspirerend geloofsavontuur voor mensen die meer willen
weten over het christelijk geloof, of opnieuw willen nadenken over de
kernelementen van het christelijk geloof. Interessante gespreksthema’s in
een ongedwongen sfeer, met een warme maaltijd maken Alpha telkens
weer tot een geweldige ervaring.
Leiding:
Data:

Het Alphateam
de 1e avond is op woensdag 19 september. Wekelijks.
Er zijn 12 avonden
Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur
Plaats:
OntmoetingsCentrum ‘t Venster, Oldenzaalsestraat 260,
Hengelo
Informatie en aanmelden: iemand van het Alpha-team, te weten:
José Kooistra: 06 36078623
jose-schoenkooi@live.nl
Edith van der Deen: 06 22361154 evddeen@gmail.com

Bijbelstudie voor vrouwen: Jakobus, leven uit geloof
Een vrouwen-bijbelstudie van Beth More. Het is een prachtige studie over
de persoon én het bijbelboek Jakobus. Het belangrijkste thema van De
brief van Jakobus is dat het christelijk leven niet alleen uit woorden
bestaat, maar ook uit daden. Thuis doe je een persoonlijke bijbelstudie.
Daarnaast kom je om de 14 dagen met een gespreksgroep bijeen om de
praktische les door te spreken.
Leiding:
Data:

Edith van der Deen
de 1e avond is op donderdag 6 september. Tweewekelijks:
6 en 20 sept, 4 en 18 okt, 1, 15 en 29 nov, 13 dec,
10 en 24 jan, 7 febr
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
Plaats:
OntmoetingsCentrum ’t Venster, Oldenzaalsestraat 260,
Hengelo
Informatie en aanmelden:
Edith van der Deen: 0622361154
evddeen@gmail.com

Thema-avonden geloof en opvoeding
Dit najaar ligt de focus op gezinnen /de nieuwe generatie, maar deze
thema-avonden zijn zinvol voor álle generaties. We hebben geprobeerd
een 3-tal avonden samen te stellen met als rode draad ‘Gezin naar Gods
plan’. De 1e avond heeft als titel ‘Samen in de naam van Jezus’. Wat
betekent het van generatie op generatie doorgeven van je geloof? Hoe
gaan we als verschillende generaties in het grote gezin van God met
elkaar om? De 2e avond heeft als titel ‘Het beste voor je kind, maar wat is
het beste?’’ Wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden
zoals God hem of haar heeft bedoeld? Het gaat nu over opvoedvisie,
opvoedhouding, opvoed-handelen en over opvoedverantwoordelijkheid.
De 3e avond is getiteld ‘Ze geloven het wel?! Waar leg jij de klemtoon?’
Opnieuw een boeiende avond waarin we reflecteren op de eigen
geloofshouding.
Leiding:
Data:
Tijdstip:
Plaats:

drs. Bert Reinds (orthopedagoog en schrijver)
dinsdag 18 sept, dinsdag 16 okt en dinsdag 27 nov.
20.00 – 22.00 uur
OntmoetingsCentrum ’t Venster, Oldenzaalsestraat 260,
Hengelo.
Informatie/aanmelden:
Petra Eppinga: 074-2661974
p.eppinga1@gmail.com
ds. Bennie Kooistra 074-3491183 benniekooistra@gmail.com

OUD-KATHOLIEKE KERK STATIE TWENTE
site: www.twente.okkn.nl
Lebuinuskapel groene kerk : nóg een stapje groener…
Parochies en gemeentes die zich hebben aangemeld als groene kerk,
nemen de verplichting op zich om elk jaar een nieuwe stap te zetten.
Welke stap kunnen we dit jaar in de Lebuinuskapel zetten ?
De Ichtusgemeente Deventer-Colmschate heeft al vele jaren ervaringen
als een groene kerkgemeente. Dhr Jan Vroonland van die gemeente is
uitgenodigd om een praktische en handzame inleiding te houden en om
ons suggesties aan te reiken. Met “ons” zijn leden en gastleden van de
OKK-statie bedoeld én van de ELG-gemeente rondom onze kapel, maar
ook geïnteresseerden uit andere parochies en kerkgemeentes in Hengelo.
Datum : woensdag 26 september, van 18.00 – 20.00 uur
Plaats : Lebuinuskapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Programma :
18.00 u : tafels in carré-vorm. Start met een kop soep
en met belegde broodjes op de hand
18.15 u : inleiding Jan Vroonland: hoe een parochie een groene
kerk kan worden in het beheer van gebouw, van energie,
inkoop- en afvalbeleid, voedsel, geldbeheer, enz.
19.00 u : in gesprek, onder een kop koffie : vragen, ervaringen,
mogelijkheden rondom de Lebuïnuskapel
19.45 u : korte gebedsdienst tot besluit
Deelname : vrije toegang. Na afloop vrije bijdrage voor soep en broodjes
Aanmelden: je komst wel even aanmelden : a.zandbelt@planet.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE HENGELO
site : www.waterstaatskerk-hengelo.nl
Voor cursussen en lezingen van de PKN is bovenstaande site te
raadplegen. Er is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje.

Taizé /stilte-vieringen
Er worden korte lezingen gelezen waarna het stil is om deze te
overdenken. Er worden liederen uit Taizé gezongen.
Plaats
Data
Tijdstip

: de Thaborkerk, Gerrit Peusscherstraat
: elke laatste woensdag van de maand
: 19.15 – 19.45 u. Inloop vanaf 19.00 u

Stromend Water vieringen
Vieringen die worden voorbereid door een werkgroep van vrijwilligers
Plaats
: de Thaborkerk
Data
: elke derde zondag van de maand
Tijdstip
: 11.00 u
Medewerking : cantoresgroep e/o het EdithSteinkoor

RAAD VAN KERKEN HENGELO
site : www.raadvankerkenhengelo.nl
Voor de eigen activiteiten van de Raad van Kerken is bovenstaande site te
raadplegen. Er is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje.

REMONSTRANTSE GEMEENTE HENGELO
site: www.remonstranten.org/twente
www.twente.remonstranten.nl

Sigrid Coenradie: Contrastervaringen en kwetsbaarheid
(lezing)
Datum:
Tijd:
Plaats:
Entree:

zaterdag 29 september 2018
10.30 – 12.00 uur
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
€5,- voor leden, €10,- voor niet-leden

Contrastervaringen zijn ontregelende ervaringen die de mens kwetsbaar
maken maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Coenradie geeft
voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt
een verbinding met religie.

Anette van Dijk: vervolgcursus mystiek (cursus)
Data:
Tijd:
Plaats:
Entree:

donderdag 13, 20 en 27 september en 11 oktober 2018
13.30 – 16.00 uur
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
eenmalig €5,- voor leden en €10,- voor niet-leden.
Daarnaast de kosten van syllabi (€5,-) en koffie of thee (€1,)

Deze cursus is een vervolg op de cursus mystiek, ‘Van Hadewijch tot
Hillesum’ van afgelopen voorjaar. De cursus werkt met een aantal te
bestuderen mystieke teksten. Zo kan worden ervaren wat de functie van
deze teksten is en hoe mystiek vandaag de dag zinvol en inspirerend kan
zijn.

Cursus over het sacrale in 3 bijeenkomsten:
Bärbel Dorbeck-Jung: Perspectief op het sacrale (1e)
Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage
Het gaat over de herontdekking van het heilige bij hedendaagse filosofen
zoals Roger Scruton. De herontdekking houdt verband met de confrontatie
tussen christendom en wetenschap. Scruton zet zich af tegen
benaderingen van bijvoorbeeld Dick Swaab, bekend van ‘Wij zijn ons
brein’. De denkbeelden van Scruton worden toegelicht, met ruimte voor
discussie.

Arent Weevers: Het sacrale in de videokunst (2e)
Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage
Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne
kunst. Het presenteert zich via vele gedaantes. De vraag is: hoe verhoud
je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als
mens, verbonden in tijd en ruimte? Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer
waarneemt en dat is niet vrijblijvend. Arent Weevers is theoloog en
mediakunstenaar.

Cor Langen: Het sacrale in de muziek (3e)
Datum: donderdag 15 november 2018
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 1, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage
De centrale vraag is hoe en in hoeverre het heilige kan worden uitgedrukt
in de muziek. We gaan weer te rade bij weer Robert Scruton en een
aantal andere filosofen aan de hand van teksten, afbeeldingen en
muzikale voorbeelden.

ROOMS KATHOLIEKE GOEDE HERDERPAROCHIE
site : www.degoedeherderhengelo.nl
Locatie Raphaël / Exodus
site : www.raphael-exodus.nl
Voor de activiteiten op deze locatie is bovenstaande site te raadplegen. Er
is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje. Raadpleeg daarom
bovenstaande site of het kerkblad Samenloop.

Locatie Moeder Teresakerk
site

: www.moederteresakerk.nl

Informatie over onderstaande activiteiten vindt u op de site hierboven,
ook op Facebook en in het blad Samenloop van de parochie Goede Herder.
Er is geen kopij van deze locatie ontvangen voor dit programmaboekje.

Locatie St. Lambertuskerk
site : www.sintlambertushengelo.nl
Meditatielezingen
Vanaf oktober tot en met juni 2018 worden op de 1e donderdag van de
maand meditatielezingen gehouden over bijbelse en kerkelijke
onderwerpen, aan de hand van iconen, altaarreliëfs, schilderijen etc.
door mw J. Vogelezang-de Ridder.
Leiding
Spreker
Data

: vanuit geloofsgemeenschap H. Lambertus
: mw. J. Vogelezang-de Ridder
: donderdag 4 oktober 2018 en vervolgens elke
eerste donderdag
Plaats
: parochiecentrum Lambertus, ingang Weemenstraat
Tijdstip
: 20.00 uur
Toegang : vrije toegang
Informatie : 074-2439997

Lambertus Academie bijeenkomsten
In dit najaar zullen er weer twee bijeenkomsten zijn van de Lambertus
Academie. Ten tijde van de kopijdatum van deze brochure zijn echter data
noch sprekers al bekend
Leiding : Lambertusacademie
Spreker : nog niet bekend
Datum
: een dinsdagavond
Plaats
: parochiecentrum Lambertus ingang Wemenstraat
Tijdstip
: 20.00 – 22.00 u / zaal open 19.30 u
Toegang : vrije gift
Informatie: Mitchell Boers

SYRISCH-ORTHODOXE KERK
sites : www.morephrem.com/st-augin-kerk
www.morephrem.com/apostel-johannes-kerk
www.mariakerkhengelo.nl
De drie Syrisch-Orthodoxe parochies van Hengelo, te weten de Mariakerk,
de Apostel Johanneskerk en de Mor Auginkerk bieden naast de reguliere
kerkelijke agenda nog ad hoc activiteiten. Hiervoor zijn de genoemde sites
te raadplegen. Er is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje.

