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Een aanbod van de gezamenlijke 

kerken in Hengelo Gld 
 

Welkom!  
 

Voor u ligt de nieuwe brochure voor het seizoen 2014-2015 met 
het programma van Inspiratie & Ontmoeting. We zijn als 
werkgroep erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.  
De werkgroep van de gezamenlijke kerken in Hengelo stelt zich 
als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond 
onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij. 
Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van 
ontmoeting en recreatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen 
van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op 
diverse terreinen. 
Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en 
gevoelsmensen zich geboeid zullen weten. 
Heeft u zelf ideeën en voorstellen voor een invulling van een 
avond, dan zouden we het fijn vinden dat u dit aan ons meldt. 
We hopen samen weer een goed seizoen te hebben! 
 
Namens de werkgroep, 
ds. Aleida Blanken 
 
 

- De avonden zijn vrij voor iedereen.  
- De toegang is gratis, tenzij anders vermeld. Een vrije gift 

in de collecte bus wordt wel zeer op prijs gesteld. 
- Aanmelden is niet nodig tenzij anders vermeld.  
- Op de achterzijde van dit boekje vindt men de gegevens 

van de contactpersonen en locaties 
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Donderdag 13 november 2014  
 

MADAGASCAR 
Verslag van een indrukwekkende reis  
 

 
 
 
Vier weken reisden we met het gezin door dit bijzondere land. 
Iedere dag weer was een avontuur. Zo veel nieuwe en andere 
indrukken: de mensen, hun geloof, de natuur, de dieren, de 
armoede, bijzondere ontmoetingen. We brachten een bezoek aan 
het kindertehuis Madalief, er was de ontmoeting met een 
vroegere studiegenote Lalao. Graag neem ik u mee deze avond op 
onze reis door Madagascar aan de hand van vele mooie foto’s.  
 
  
 
 
 
 
Inleider: ds . Christien Ferrarri-van Schuppen  
Plaats: Ons Huis   
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
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Donderdag 27 november 2014                      
 

ADVENTSKRANS  
Zelf een mooie creatie maken          
 
 
Wat is de betekenis van een 
adventskrans? 
Het woord “Advent” is afkomstig van het latijnse woord adventus, 
komst. Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte 
van Jezus, het licht van de wereld. 
 
Op de 1ste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijke 
jaar. Op deze zondag wordt de 1ste kaars ontstoken.  
Elke volgende zondag komt er een bij. 
De kaarsen staan symbool voor het komend licht. 
De adventskrans is rond en symboliseert de aarde. 
Hij staat ook voor de 4 jaargetijden. 
De 4 kaarsen geven niet alleen de weken van voorbereiding aan 
maar ook de 4 windstreken. 
Kort voor de eerste Adventszondag stellen wij iedereen die 
Advent sfeervol en verwachtingsvol wil beleven, in de gelegenheid 
om een eigen adventskrans te maken. 
De avond staat onder leiding van Christien te Stroet. Zij heeft 
veel ervaring met bloemschikken en het verzorgen van liturgische 
schikkingen in de kerk.  
 
Graag opgeven (i.v.m. het inkopen van de materialen) met 
vermelding van uw telefoonnr. voor 23 november bij Ted Willems 
tel. 461982  - email: g.willems9@chello.nl of 
Frida Meints tel. 464695 – email: f.meints@gmail.com  
 
Workshopleider: Christien te Stroet  
Tijd: 19.30 – uiterlijk 22.00 uur 
Plaats: Parochiecentrum Willibrordkerk Spalstraat  
Kosten: € 5 à € 7. 
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Donderdag 22 januari 2015 
 

KIND EN VERLIES  
Forumavond over verlieservaringen bij kinderen en jongeren  
 
Wat doet het met een kind, als hij of zij een ouder verliest of 
wanneer een broertje of zusje overlijdt? En ook in andere 
verliessituaties: rouwt een kind? Hoe dan? Hoe ga je als 
volwassene, als ouder of begeleider om met een kind of jongere 
dat een groot verlies heeft geleden? Wat betekent de ingrijpende 
ervaring voor de ontwikkeling van het kind?  
 
Kinderen “rouwen” anders dan volwassenen en ook pubers 
reageren anders dan sommigen misschien verwachten.  
Hoe graag je een kind ook het verdriet in zijn, haar, jonge leven 
zou willen besparen: ook hen treft soms een groot verlies.  
 
Over de vragen rond dit tere, maar voor velen herkenbare 
probleem zullen enkele deskundige en betrokken mensen uit het 
werkveld met kinderen en jeugd hun licht laten schijnen. Er is 
natuurlijk ook volop gelegenheid om eigen vragen te stellen aan 
de forumleden.  
Naast jeugdarts N. van den Ingh en dominee Christien Ferrari 
zullen ook een pedagoog en leraar/ begeleider een inleiding 
geven en vragen proberen te beantwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
Inleiders: N. v.d. Ingh, C. Ferrari, e.a.  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur  
Plaats: Ons Huis  
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Donderdag 12 februari 2014  
 

KRISKRAS DOOR DE BIJBEL  
Bijbelse verhalen als spiegels voor je dagelijks leven  
 
“Bijbellezen is niet alleen kennis nemen van oude literatuur, maar 
zoeken naar raakpunten voor ons persoonlijk leven. De ervaring 
opdoen dat teksten van 2000 jaar oud mijn leven raken en in die 
zin waar zijn; waardevol zijn. Ik beloof u dat u nog verbaasd zult 
staan.”  
 
Adri Verweij (1943) is geboren in Schalkwijk (U) en is sinds 1969 
priester van het Aartsbisdom Utrecht. Zijn eerste werkplek was 
het dekenaat Zutphen van de RK Kerk waar hij tot 1977 
jeugdpastor was van de 11 buitenparochies, waaronder Hengelo 
(G)). In die jaren was hij regelmatig voorganger in 
jongerenvieringen en begeleidde hij jeugdactiviteiten. Later was 
hij achtereenvolgens jeugdpastor in Arnhem-Zuid en tevens 
kerkelijk opbouwwerker in dat stadsdeel en omroeppastor van de 
KRO in Amersfoort en Lelystad.  
In 1996 startte hij het project seniorenpastoraat in de provincie 
Utrecht waaraan hij werkte tot zijn emeritaat in 2008. Sinds zijn 
pensionering is hij  ondermeer actief als geestelijk adviseur van 
de Unie KBO en bekend van zijn columns in het magazine van de 
KBO.  
 
Adri Verweij staat vanavond open voor vragen van de aanwezigen 
en gaat graag met u in gesprek naar aanleiding van zijn “Kriskras 
door de Bijbel”.  
 
 
 
 
Inleider: pastor Adri Verweij  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Ons Huis 
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Donderdag 26 maart 2015  
 

JE EIGEN PAASKAARS  
Workshop Huispaaskaarsen 
beschilderen  
 
We kennen uit de kerk de 
grote Paaskaars, die zondag 
aan zondag brandt en ook bij 
bijzondere vieringen de bron van licht en vuur is. Ieder jaar wordt 
in de Paasnacht een nieuwe grote Paaskaars de kerk ingedragen. 
De Paaskaars symboliseert de Opgestane Christus en daarmee 
geloof, hoop en liefde.  
Ook thuis zijn er momenten, dat mensen een lichtje ontsteken ter 
bezinning, als teken van gedenken en herinneren, als teken van 
verbondenheid met een naaste. Er kunnen zoveel redenen zijn…. 
Ook bij dagelijks gebed of bij mooie muziek ontsteek je misschien 
een lichtje.  
 
Heel persoonlijk wordt dat lichtpunt wanneer je zelf de kaars 
beschilderd hebt met symbolen die je aanspreken.  
Zo’n persoonlijke kaars kan gemaakt worden in deze workshop 
met begeleiding van kunstenares Gerda Wisselink. Zij beschildert 
al sinds vele jaren de Paaskaars van de Remigiuskerk. Van haar 
kunnen we horen, welke symbolen en afbeeldingen je kunt 
toepassen en wat hun betekenis is. Tevens adviseert en assisteert 
zij bij het schilderen. Voor kaarsen en materiaal wordt gezorgd.  
 
 
 
 
Inleider: Gerda Wisselink  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur  
Plaats: Ons Huis 
Opgeven vóór 16 maart  
Kosten: kaars en materiaal; nog niet bekend. 
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DONDERDAG 30 APRIL 2015  
 

EXCURSIE NAAR ZUTPHEN 
Stadswandeling en bezoek aan de Librije  
 
 

 
 

De Stad Zutphen is een stad om te “dolen en te dromen”, zoals 
dichteres Ida Gerhardt eens zei. Er heerst hier en daar een haast 
middeleeuwse sfeer en er zijn vele verstilde plekjes. De vele 
torens, hofjes, bijzondere pleinen en markten herbergen een 
lange geschiedenis. Wij zullen tijdens een wandeling van ruim een 
uur worden begeleid door een ervaren gids. Zo komen de verhalen 
van deze stad tot leven! Ook brengen we een bezoek aan de 
Librije, de beroemde middeleeuwse bibliotheek in de 
Walburgkerk. Daar verwonderen we ons over het “monnikenwerk” 
van weleer. Ook hier zal een gids ons te woord staan.  

We zullen per auto naar Zutphen gaan; bij aanmelding wordt 
gevraagd of u in uw auto passagiers kunt meenemen of wilt 
meereizen. In overleg kunnen brandstofkosten worden gedeeld. 

 

 

Tijd: vertrek om 18.00 uur bij Ons Huis – verwachte 
terugkomst plm. 21.30 uur 
Kosten: € 8 p.p. en gedeelde reiskosten. 
Aanmelden: vóór 15 april bij Ted Willems of Aleida Blanken.  
 



Inspiratie & Ontmoeting 2014-2015 Pagina 9 

 

29 - 31 MEI 2015 Excursiereis Duitsland 

LICHTVENSTERS VAN HOOP  
Van Hildegard tot Chagall in het Rijnland  

Hoog boven de Rijn, te midden van de zonnige wijngaarden, staat 
het Benedictinessenklooster Abtei Hildegard. Een levende en 
gastvrije gemeenschap waar de geest van Hildegard van Bingen 
nog altijd heerst en in praktijk wordt gebracht. Over het leven en 
de ver- strekkende betekenis van Hildegard, die ook wordt 
genoemd “Bazuin van het levende Licht”, is een permanente 
tentoonstelling in Museum am Strom in Bingen. Dit museum staat   
29 mei op het programma. Op zaterdag 30 mei nemen wij u graag 
mee naar de levendige stad Mainz voor een bezoek aan het 
Gutenberg Museum om getuige te zijn van het oudste gedrukte 
exemplaar van de Bijbel (15e eeuw) en te horen en te zien, hoe 
met de boekdrukkunst het Licht van de Schrift en de 
alfabetisering zich verspreidde door Europa.  In de St. 
Stephanskirche laten we ons betoveren door het blauwe licht van 
de glas-in-lood-vensters van Marc Chagall. Deze vensters van eind 
20e eeuw zijn een  bijzonder symbool van verzoening. De St. 
Stephanskirche, oudste gotische kerk van het Midden Rijn gebied, 
werd zwaar beschadigd in WO II. Het herstel is bekroond met deze 
vensters van hoop. Op zondag tenslotte zullen we kerk en klooster 
van Abtei Hildegard in Eibingen- Rüdesheim bezoeken en proeven 
van de hedendaagse spiritualiteit van de Benedictinessen en hun 
geestelijke moeder Hildegard. Haar licht schijnt ook vandaag.  

Het is de bedoeling, om de reis te maken met auto’s en twee 
nachten te verblijven in een eenvoudig hotel in stad of omgeving 
Bingen. Voor deze reis is het minimum aantal deelnemers 10.  

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Aleida Blanken. 
amh.blanken@hetnet.nl of tel. 461224. Graag vóór 3 maart 
2015. Op 5 maart is er een informatie- en voorbereidingsavond 
in Ons Huis. Aanvang 20.00 uur. 
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Websites:  

www.protestantsegemeentehengelogld.nl  

www.willibrordhengelo.nl  

www.vrijzinnighengelogld.nl  

 

                                   

      

 
 

  

 
 
 
 

  

    
 
 

 Abdij St. Hildegard in Eibingen, Duitsland.  

Excursiereis 29 – 31 mei 2015. 

 

 

http://www.protestantsegemeentehengelogld.nl/
http://www.willibrordhengelo.nl/
http://www.vrijzinnighengelogld.nl/
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Inspiratie & Ontmoeting  
 
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting stelt jaarlijks een 
programma samen in opdracht van de Raad van Kerken Hengelo 
Gld. Hierin zijn vertegenwoordigd: de RK geloofsgemeenschap H. 
Willibrord binnen de parochie HH Twaalf Apostelen; de 
Protestantse Gemeente Hengelo Gld en de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.  
 
 
 
Locaties voor Inspiratie & Ontmoeting in Hengelo Gld:  
 
Ontmoetingscentrum Ons Huis,  
Beukenlaan 30, tel. 0575-463555. 
 
H. Willibrordkerk en Parochiehuis,  
Spalstraat 38, tel. 0575-461275.  
 
 
 
Contactpersonen voor informatie en aanmelding:  
 
Mevr. Ted Willems,  
g.willems9@chello.nl   
tel. 0575-461982.  
 
Mevr. Frida Meints,  
f.meints@gmail.com  
tel. 0575-464695. 
 
Mevr. ds. Aleida Blanken, 
amh.blanken@hetnet.nl  
tel. 0575-461224.                                                                                    


