Inspiratie & Ontmoeting
Programma 2010-2011

Dit programma is een aanbod van
- de RK geloofsgemeenschap (binnen de Parochie HH Twaalf
Apostelen) te Hengelo Gld,
- de Protestantse Gemeente Hengelo Gld en
- de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hengelo
Contactpersonen:
Betsy Besselink, tel. 0575-462046; Aleida Blanken, tel. 0575-461224.
Locaties:
Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. tel. 0575463555.
H. Willibrordkerk, Spalstraat 38, Hengelo Gld. tel. 0575-461275.
Kerkgebouw van de VGG, Banninkstraat 9, Hengelo Gld.
Alle avonden staan open voor belangstellenden.
Aanmelden niet nodig (tenzij anders vermeld); vrije toegang en gratis
koffie of thee. Voor een vrijwillige bijdrage/vrije gift staat een collectebus
bij de uitgang.

Dinsdag 21 september 2010
Vesper voor vrede, in het kader van de Vredesweek 2010.
Voorafgaand aan het programma rond Israël en Palestina vanavond, is er een moment
van bezinning en gebed om vrede. Uiteraard zijn deze gebedsdienst en het
avondprogramma los van elkaar te bezoeken.
Plaats: kerkje VGG, Banninkstraat
Tijd: 19.30 uur

Dinsdag 21 september 2010
“Gerechtigheid, vrede en vreugde”-Actualiteit en toekomst van het Heilige Land voor
Joden en Palestijnen
In april 2010 mocht ik ( AB) deelnemen aan een studie- en ontmoetingsreis naar Israël en de
Palestijnse gebieden. De reis was georganiseerd door Kerk en Israël van de PKN en
KerkInActie. We werden geconfronteerd met zorgen en nood van Palestijnen, zoals de
gevolgen van de scheidingsmuur. De politieke situatie is complex in samenhang met
religieuze claims. We maakten kennis met indrukwekkende bruggenbouwers en
vredeswerkers. Hiervan wordt met beeldimpressies verslag gedaan.

Het Kairosdocument, “Een boodschap van liefde uit het hart van het Palestijnse lijden” door
de Palestijnse kerken uitgebracht in de winter van 2010, roept ondermeer kerken en christenen
in het westen op om oog te hebben voor de rechten van Palestijnen, kritisch én respectvol
jegens Israël. Deze uitdaging hebben we geproefd in het land zelf en delen we graag in onze
omgeving. Hiermee sluiten we aan bij vragen en aarzelingen die sommigen hebben ten
aanzien van het huidige Israël, ook vanuit de verbondenheid met het Joodse volk.
Deze avond is er gelegenheid voor vragen en gesprek.
Plaats: Ons Huis
Tijd: 20.00 uur
Inleider: ds. Aleida Blanken

Donderdag 21 oktober 2010
Planten en bomen in de Bijbel
“Mijn naam is Ben Schreven, woonachtig in Gendringen en ik ben tuinman- boomverzorger.
Ik zit al veertig jaar in het vak en elke dag is weer een leerdag voor mij. Ik ben al vijf jaar in
de vut en nog altijd bezig met bomen. Fotografie is mijn hobby en ik presenteer mijn werk
met plezier. Tijdens een pelgrimsreis naar Israël jaren geleden heb ik veel bomen en planten
gefotografeerd. Van de 110 planten en bomen die in de Bijbel genoemd worden heb ik er 25
uitgezocht om uitgebreid voor u toe te lichten.”
Plaats: Ons Huis
Tijd: 20.00 uur
Inleider: dhr. B. Schreven

Donderdag 2 december 2010
Een reis door Jordanië…

Van 24 september tot 8 oktober 2010 maken 35 mensen vanuit Hengelo een reis door Israël
en Jordanië. Deze avond 2 december zullen we vooral veel laten zien en vertellen over de
ervaringen in Jordanië.
Het overweldigende Petra, de tocht door de Wadi Rum, het bezoek aan Madaba met de
beroemde mozaïekvloeren, net als Mozes staan op de berg Nebo en uitkijken over het
beloofde land, maar ook de schitterende opgravingen van Jerash. Kortom we nemen u mee in
woord en beeld op onze reis door Jordanië, u bent van harte uitgenodigd om deze avond met
ons mee te gaan!
Plaats: Ons Huis, Hengelo Gld.
Tijd: 20.00 uur
Inleider: Christien Ferrari-van Schuppen

Dinsdag 18 januari 2011
“Dag lieve prinses” over dementie en euthanasie
Toen vader nog goed was, heeft hij vaak gezegd: “Als ik zover ben, geef me dan maar een
spuitje”. Nu vader dement is, geeft zijn dochter hem geen spuitje. Maar ze vraagt zich af:
“heeft het leven van mijn vader nog kwaliteit?’”Hoe lang kan dit nog duren?” Ze voelt zich
soms net een schatgraver, op zoek naar kleine momenten van geluk. Die zijn er: “Dag lieve
prinses’zei vader gisteren toen hij afscheid van zijn dochter nam. En zij zelf; welke keuze zou
zij maken als ze dement wordt? Heeft de Bijbel haar iets aan te reiken bij het zoeken naar een
antwoord op deze vragen? Het gaat deze avond over de waarheid van een kwetsbaar en
geschonden leven: voor de dementerende persoon, voor zijn of haar dierbaren, in onze
maatschappij, in de kerk.
Annemarieke Van der Woude, predikant- geestelijk verzorger van Verpleeghuis Oranje
Nassau’s Oord in Renkum, verzorgt een inleiding. Daarna is er volop gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen.
Plaats: Ons Huis
Tijd: 20.00 uur
Inleider: mw. Ds. A. van der Woude

Donderdag 24 februari 2011
Wie is Maria?
Een inleiding over de plaats van Maria, de moeder van Jezus, in de Katholieke Kerk én de
Protestantse traditie. We gaan in op vragen als: wat betekent Maria voor de spreker zelf, als
pastoor, als bedevaartganger en als kerstkind? Maar ook: wat betekent Maria voor u? Welke
Maria-tradities kent de kerk?
Waarom zijn er Maria-maanden? Wat is de rol van Maria in de Verlossing? Wat is de
betekenis van het gebed “Wees gegroet Maria…”? Uiteraard is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen en het delen van ervaringen.
Kortom, een boeiende avond voor een ieder van Protestantse en Katholieke huize om elkaar
meer te leren begrijpen en meer te weten te komen over de unieke plaats die Maria inneemt in
ons geloof en leven.
Plaats: Ons Huis
Tijd: 20.00 uur
Inleider: Pastoor F. Hogenelst, Parochie HH 12 Apostelen

Maandag 21 maart 2011
Eva’s lied
Liederen voor de tijd rondom Pasen: de Veertigdagentijd en de vijftig dagen naar Pinksteren. Veel
liederen in de kerken zijn speciaal voor deze periodes van het kerkelijk jaar geschreven. Sommige
al eeuwen oud, andere bij wijze van spreken gisteren. Een centrale rol in de liederen en muziek
die vanavond voorbij komen is weggelegd voor de vrouw. Soms gaat het lied over een vrouw:
Maria of Pilatus’vrouw. Bij andere liederen was de tekstdichter en/of componist een vrouw. En
wat voor rol zullen vrouwelijke liederen spelen in het nieuwe liedboek? Het belooft een zangrijke
avond te worden. Kennis van notenschrift of muzikale onderlegdheid zijn geen voorwaarden. En
natuurlijk zijn mannen ook van harte welkom! De avond wordt geleid door Wim Ruessink,
kerkmusicus uit Winterswijk.
Een speciale uitnodiging gaat uit naar koren en cantorijen; ieder die van zingen houdt of
belangstellend is: welkom.
Plaats: H. Willibrordkerk
Tijd; 20.15 uur
Inleider: Dhr. W. Ruessink

Donderdag 28 april 2011
Op weg naar Emmaus…….vesper en wandeling
We kennen allemaal wel het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24 : 13 - 35). Zij spraken
over wat Jezus was overkomen in die dagen rond Pasen. Plotseling voegde zich iemand bij
hen.
Eerst
realiseerden zij zich niet dat het Jezus was die met hen sprak.
Hebt u ook wel eens het gevoel dat Hij er misschien was, maar dat u zich dat niet of te laat
realiseerde?
Die vraag stellen wij elkaar tijdens de korte vesper en aansluitend de wandeling, om met
elkaar in gesprek te raken over de vragen die er werkelijk toe doen. Na de vesper gaan we in
willekeurige groepjes van twee of drie mensen een stukje als Emmaüsgangers op weg.
We komen weer terug in de kerk aan de Banninkstraat en drinken daar dan samen nog iets.
Wandelt u mee? Het zal geen grote afstand zijn en het tempo is natuurlijk ook niet belangrijk!
Plaats: kerkje VGG Banninkstraat
Tijd: 19.30 uur
Inleider: Ds. Christien Ferrari- van Schuppen

Donderdag 19 mei 2011
Kerkenpad naar Vierakker en Baak. ( fiets en auto)
Plaats: Ons Huis – start
Tijd: wordt nader bekend gemaakt

***************************************************************

Aanbod in Halle, Zelhem en Keijenborg
Ook de gezamenlijke kerken in onze buurdorpen hebben een gevarieerd aanbod
inspirerende en leerzame avonden onder de titel “Vorming en Toerusting”.
Onder andere het volgende:

Adam’s appel. Film met nabespreking. “Een inktzwarte komedie waarvoor al vele
filmprijzen zijn gewonnen.”
Dinsdag 12 oktober 2010 19.30 uur.
Gebouw NPB, Piersonstraat 4, Zelhem
inleider: mw. J. van Kampen
aanmelden niet nodig. € 5 toegang p.p.
contactpersoon: T. van der Kolk, 0314- 623740

Kerststal en kerstverhaal.
Een lezing over bedoeling en symboliek vroeger en nu.
Inleider: dhr. Wim Wessels, Zelhem
Donderdag 9 december 2010 20.00 uur
Parochiecentrum St. Jan de Doper, Keijenborg
€ 3 toegang p.p.
contactpesoon: Thea Borra, 0314- 625238

Bijbelverhalen door de ogen van Marc Chagall.
Samen kijken naar schilderijen van Chagall ( 1887- 1985) en ontdekken van diens
joods- chassidische uitleg van de Bijbel.
Inleider: ds. W. de Jong
Donderdag 17 februari 2011 20.00 uur Grote Kerk, Halle
€ 3 toegang p.p.
contactpersoon: ds. W. de Jong, 0314- 631220

Gedichten lezen
Twee middagen samen poëzie lezen en delen – van de dichters Ed Leeflang en Willem
Jan Otten.
Inleider: mw. Gera van Dorp, Zelhem
Donderdagmiddag 10 februari en 10 maart 2011 14.30-16.30 uur
Contactpersoon: Itie van Bruggen – 0314-621020
NPB gebouw, Piersonstraat 4, Zelhem
€ 3 toegang p.p.

Liturgie van de priesterwijding
Woensdag 6 april 2011 20.00 uur
Parochiecentrum St. jan de Doper, Keijenborg
Inleider; pastor Anton ten Klooster, Hengelo e.o.
€ 3 toegang p.p
Contactpersoon: Thea Borra, 0314-625238

Het volledige programma en informatie kunt u vinden via de website van de
Protestantse Lambertikerk Gemeente:
www.lambertikerk.nl -“Werkgroepen”- “Vorming & Toerusting”.

