Inspiratie & Ontmoeting
Programma 2012-2013

Een aanbod van de gezamenlijke
kerken in Hengelo Gld.

Welkom!
In deze brochure vindt u het overzicht van ons seizoensprogramma.
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat bezoekers en deelnemers inspiratie
vinden en tot verrijkende ontmoeting komen rondom thema’s die er toe
doen.
Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners én gevoelsmensen
zich geboeid zullen weten.
Alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving zijn van harte welkom.
Aanmelden is – tenzij anders staat aangegeven – niet nodig.
De meeste avonden zijn gratis toegankelijk, inclusief koffie of thee. Een vrije
gift in collectebus bij de uitgang wordt door ons op prijs gesteld.
Wanneer een eigen bijdrage wordt gevraagd, staat dat in deze brochure
aangegeven.
Op de achterzijde van dit boekje vindt men gegevens van contactpersonen en
locaties.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u bij één of meerdere avonden te
mogen begroeten!
Namens de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting,
Ds. Aleida Blanken.

Donderdag 11 oktober 2012 Ton Duffhues “Waarden van het land”
De waarden van het land. Boeren en burgers in gesprek over landbouw,
voedsel en natuur.
Gastspreker Ton Duffhues heeft in het kader van een project 'Waarden van
het Land' ( Gelijknamige boek,uitg. Ten Have 2006) boeren en burgers
uitgedaagd om hun verhaal te schrijven over dieren, planten, voedsel, natuur
en landschap als inspiratiebron. Hij zal hier deze avond over vertellen en alle
aanwezigen uitdagen om in gesprek te gaan over hun 'waarden van het land'.
Duffhues neemt ons mee op hun zoektocht naar een eigentijdse
boerenspiritualiteit om vervolgens van daaruit een spiegel voor te houden
aan iedereen - boeren, burgers, kerken en maatschappelijke organisatie - die
een band heeft met de land- en tuinbouw.

Van de hand van Ton Duffhues en de bekende monnik Anselm Grün
verscheen in 2010 het boek Boerenwijsheid. Inspiratiebron voor een
duurzame samenleving' . Ook van dit boek wordt vanavond verteld en het zet
ons aan tot gesprek. Ton Duffhues is coördinator Landbouw en Samenleving
bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en daarnaast voorzitter van
het Kennisatelier “Waarden van het Land.”
Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00-22.00 uur

Donderdag 22 november 2012 ds. Christien Ferrari
Schreeuw naar God ! Job en het lijden, in woord en beeld

De eeuwen door hebben mensen zich herkend in de Bijbelse figuur Job. Zijn
lijden, de rampen die zomaar in zijn leven komen. Maar ook de vragen
vra
die
Job stelt aan God, zijn boosheid en toch ook zijn aangevochten vertrouwen in
God. Zijn worsteling met het leven en met God. Waarom?? Zo klinkt uit de
mond van Job en zo klinkt uit de mond van zo vele mensen die te maken
krijgen met lijden, met pijn
n en verdriet. Waarom treft het kwaad goede
mensen? En hoe werd Job afgebeeld in de loop der eeuwen, welke beelden
komen naar voren, hoe zien we Job? We laten ons deze avond meenemen
door het Bijbelboek Job en zien en horen onze eigen vragen en twijfels, in
i
woorden, teksten en beelden.
Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Maandag 14 Januari 2013 Zingen vanuit je hart - met Marten Kamminga
Marten Kamminga werd geboren in 1949 in Noord-Scharwoude.
Scharwoude. Van zijn
vader die zelf organist is, kreeg hij de liefde voor de kerkmuziek mee. Hij
begon zijn loopbaan in het lager onderwijs en de muziekschool. Later was hij
werkzaam in de psychiatrie. Als muziekpastor schreef hij liederen voor
vieringen en kerstmusicals.
Zo schrijft hij al jaren de liederen voor de vieringen op de campings van de
RCN en voor de Landelijke Diaconale Dag. Zijn koren Vox NIO en Quasi Modus
voeren regelmatig zijn liederen uit. Daarnaast is hij organist in een PKN-kerk
PKN
in Putten en in de Engelse kerk aan het Begijnhof in Amsterdam en
begeleider van o.a. de Veluwsche Sanghertjes.

orig jaar verscheen zijn prachtige liederenbundel "Nader tot jou". Liederen
Vorig
voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Over geloven
en het gewone leven, over de Bijbel, over de Ander, de ander en ons zelf. De
liederen zijn eenvoudig van taall en toon en raken het hart direct. Ze zijn o.a.
heel geschikt voor kerken en koren.
Vanavond zal deze veelzijdig en inspirerende musicus een inleiding geven
over zijn muziek en vooral ook met ons zingen. Vanuit het hart! Let op: deze
avond is op maandag! Iedereen die van zingen houdt, zonder of mét ervaring:
van harte uitgenodigd.
Plaats: RK Willibrord Kerk Tijd: 20.00- 22.00 uur

Donderdag 14 februari 2013 Ikonen – Vensters op de Eeuwigheid
Lezing en opening expositie door Marjan Nijhuis
Vanaf vanavond zal er in de Remigiuskerk een expositie te zien zijn van ikonen
van kunstenares Marjan Nijhuis uit Eibergen en
haar cursisten.
Marjan heeft zowel in binnen als buitenland van
veel bekende ikoonschilders les gehad om zich in
deze bijzondere techniek van het schilderen van
ikonen te bekwamen. Zelf geeft ze nu al jaren
les.
In een lezing met power-point-presentatie, die
om 20.00 uur begint, zullen Marjan en Rob
Nijhuis uitleg geven over het ontstaan en de
ontwikkeling van de ikoon in de geschiedenis en
uiteraard over de techniek van het maken de
ikoon. Aansluitend wordt de expositie geopend.
De weg van onbeschilderd paneel naar ikoon is een lange weg en hoewel de
makers volgens strenge tradities te werk gaan is het resultaat heel persoonlijk.
De ikoon van het Griekse woord ´eikoon´ dat beeld of gelijkenis betekent is een
afbeelding van Christus, Maria, een Heilige, van Feestdagen of Bijbelse
gebeurtenissen.
Ikonen komen als liturgievorm voor de Byzantijnse Kerk en dienen als
gebedsmedium, als meditatiepunt. Voor vele mensen uit de brede christelijke
traditie boeien ikonen vanwege het mysterie, als vensters op de eeuwigheid.

Plaats: Remigiuskerk Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 14 maart 2013 Meer Mens in Afrika
Een reis- en fairtrade programma
Aad van der Meer –woonachtig te Bilthoven- werkte jarenlang bij
ontwikkelingsorganisatie ICCO. Hij bezocht daarvoor veel landen in Centraal
Afrika maar zijn specialisatie daar was het land Zimbabwe. Hij kan zich goed
inleven in andere culturen, heeft grote mensenkennis, is een positieve
denker vol verhalen en humor, heeft een vlotte pen en is een goede
organisator.
Er ontstond na jaren werken in een grote organisatie behoefte om een
andere uitdaging aan te gaan. Voor hem staan mensen centraal. Vandaar zijn
eigen bureau: “MEER MENS”, opgericht in 2004. Een bureau dat adviserend
het werkveld van Ontwikkelingssamenwerking en internationale relaties
bestrijkt.
Zijn intentie: Een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de sector
zodat mensen in alle opzichten beter tot hun recht komen.
Aad zal ons deze avond vertellen over zijn belevenissen/activiteiten, het
ontwikkelingswerk en de reizen die hij organiseert naar diverse Afrikaanse
landen. Indien hij – daar flexibiliteit hoog in zijn vaandel staat- niet zelf op
deze avond aanwezig kan zijn vanwege andere werkzaamheden bezorgt hij
ons een dvd met reizen e.d. van zijn hand.
Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00-22.00 uur
Inleider: Aad van der Meer

Donderdag 11 april 2013 Bijbels Culinair – koken en eten met Mart
Culinaire Tv- programma's, boeken en workshops kunnen de laatste tijd op
veel belangstelling rekenen. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen
ontdekken plezier en inspiratie in het bezig zijn met voedsel, de bereiding,
het samen toewerken naar een smakelijke maaltijd.
Bijbels Culinair geeft nog een dimensie meer. De Bijbel staat vol van eten en
drinken. De bekende "kook- dominee" Han Wilmink publiceerde het
kleurrijke boek "Bijbels Culinair". Dit boek bracht ons op het idee om ook in
Hengelo "kok" en "dominee" samen te brengen en een workshop Bijbels
Culinair te leiden. Het genoemde boek zal hierbij gebruikt worden. Mart
Riethorst van Ons Huis en "Mart eten & drinken" heeft jarenlange ervaring
als kok, is befaamd om zijn gastvrijheid, creativiteit en zijn persoonlijke
"touch". Hij gaat de uitdaging graag aan samen met dominee Aleida
Blanken. Mart zal het praktische culinaire gedeelte in de keuken op zich
nemen, terwijl Aleida een inleiding zal verzorgen bij de bijbelse
achtergronden.
Tenslotte zullen de deelnemers gezamenlijk het klaargemaakte samen
nuttigen onder het genot van een wijntje of iets anders. Een maaltijd waarin
de ervaringen gedeeld kunnen worden en de ontmoeting inspireert.
Deelnemers worden ontvangen met een hapje en een drankje. De maximale
groepsgrootte is 16 personen. Gaarne aanmelden vóór 5 april 2013.
Eigen bijdrage: € 7,50 p.p.
Waar: Ons Huis Tijd: 18.00 - 21.00 uur

2 mei 2013 Het Achterhoeks Planetarium Olthof, een stukje hemel op
aarde.
Achter zijn huis aan de Hoogstraat 29, net buiten Toldijk, bouwde Henk
Olthof ( † juni 2010) vijfendertig jaar lang aan zijn kijkdoos over sterren en
planeten. “Een uit de hand gelopen hobby”, noemde hij het zelf.
Nog voor de tijd dat de wereld door de moderne communicatiemiddelen
zoals het internet ontsloten werd, verdiepte Henk Olthof zich al in
mechanica, elektronica en vooral astronomie. Het ontwikkelde zich tot een
verdienstelijke amateurastronoom. De bibliotheek van Zutphen en de
Vereniging van amateurastronomen waren hierbij zijn bakens.
Tijdens een rondleiding van ongeveer 1½ uur zult u onder de indruk raken
van wat deze veelzijdige en gepassioneerde autodidact realiseerde:
bijzondere bouwwerken met als hoogtepunten een replica van het
Planetarium van Eise Eisinga, een in de wereld mogelijk unieke aardglobe met
een doorsnede van 5 meter, een sterrenhemel met 2488 sterren en een
grote Newtontelescoop.
Meer informatie: www.achterhoeksplanetarium.nl
Vanuit Hengelo gaan wij, bij goed weer, gezamenlijk op de fiets naar Toldijk.
Op verzoek zorgen wij voor vervoer per auto.
Eigen bijdrage: € 5,- p.p. Gaarne aanmelden vóór 29 april 2013
Waar: vertrek bij Ons Huis Tijd: 18.30 uur Terugkomst plm. 21.15 uur

De afsluitende excursie met Inspiratie & Ontmoeting naar
het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.

Locaties voor Inspiratie & Ontmoeting Hengelo in 2012-2013:
Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30 tel. 0575 463555
Remigiuskerk, Kerkstraat 2
RK Willibrord Kerk, Spalstraat 38, tel 0575 461275

Contactpersonen voor informatie en aanmelding voor activiteiten:
Mevrouw Ted Willems, tel 0575 461982
Mevrouw ds. Aleida Blanken tel 0575 461224

Websites:
www.protestantsegemeentehengelogld.nl
www.rkkhengelo.nl

De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting stelt jaarlijks een programma
samen in opdracht van de Raad van Kerken Hengelo Gld. In de Raad
van Kerken zijn vertegenwoordigd:
De RK Willibrord Kerk, behorende tot de RK Parochie HH Twaalf
Apostelen
De Protestantse Gemeente Hengelo Gld.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.

