
 
 
 

Inspiratie & Ontmoeting 
 

Programma 2011- 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een aanbod van de 
 

Gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld. 
 

---------------------------------------------------- 
  



Welkom!  
 
In deze brochure vindt u een gevarieerd aanbod 
van avonden en excursies in en vanuit Hengelo. Wij 
hebben het programma met zorg en plezier 
samengesteld.  
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat bezoekers en 
deelnemers inspiratie vinden en tot verrijkende 
ontmoeting komen rondom thema’s die er toe 
doen.  
 
Alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving zijn 
van harte welkom.  
 
Aanmelden is – tenzij anders staat aangegeven – 
niet nodig. 
Met uitzondering van de afsluitende excursie zijn 
alle avonden – inclusief koffie of thee -  gratis 
toegankelijk. Een vrije gift in collectebus bij de 
uitgang wordt door ons op prijs gesteld.  
 
In deze brochure hebben wij ook enkele avonden 
“Vorming & Toerusting” in Keijenborg vermeld. Dit is 
een aanbod van de gezamenlijke kerken Halle- 
Keijenborg- Zelhem. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u op onze 
avonden te mogen begroeten!  
 
Namens de Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting,  
 
Ds. Aleida Blanken.  
  



Donderdag  27 oktober 2011 
 

Samen kijken – samen spreken 
 
 “As it is in heaven” ( “Zoals in de hemel”)   
 
Deze film onder regie van Kay Pollak heeft een 
Oscar nominatie gehad voor de beste buitenlandse 
film. Hoofdpersoon is een dirigent, geboren in een 
klein Zweeds dorpje, die om de wereld toert met zijn 
muziekstukken. 
Dag aan dag staat hij op het podium maar er komt 
een dag, dat hij op doktersadvies rustiger moet 
gaan leven. Hij keert terug in zijn geboortedorp 
onder een andere naam. In de tijd van bezinning die 
volgt, moet hij onder ogen zien, dat zijn carrière 
slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige 
jeugdjaren. Hij vindt nieuwe zin en betekenis in zijn 
leven door muziek te delen met de mensen van 
toen.  
Een film die veel stof tot nadenken en gesprek 
geeft.  
 
Waar: Ons Huis. Tijd: 20.00 – 22.30 uur.   
 
 

                         
  



Donderdag  24 november 2011 
 

Planten en bomen op Bijbelse Bodem 
 

Ben Schreven uit Gendringen is gepensioneerd 
tuinman en boomverzorger. Hij combineert zijn 
jarenlange ervaring en passie voor het vak met een 
hobby fotografie. Tijdens een pelgrimsreis naar 
Israël, een aantal jaren geleden, leidde dat tot een 
bijzondere serie foto’s van planten en bomen op het 
Bijbels grondgebied. Ben Schreven presenteert zijn 
werk met plezier en komt er graag bij vertellen, als 
hij de foto’s toont op groot scherm. Hij weet zijn 
hoorders mee te nemen in de wondere wereld van 
tientallen soorten bomen en planten, bekende en 
minder bekende. Voor velen die in Israël zijn 
geweest levert het wellicht herkenning op én is het 
verdiepende informatie. Even terug in dat prachtige 
land… Voor vele anderen eveneens een boeiende 
reis van één avond!  
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting is blij dat dhr. 
Schreven (alsnog) naar Hengelo komt. Vorig jaar 
was hij afwezig door een misverstand. De avond 
van 24 november stond nu geboekt voor dhr. Ton 
Duffhues van ZLTO over “De waarden van het 
land”, maar helaas moest hij zich door onvoorziene 
omstandigheden verontschuldigen. Hij is bereid om 
in het volgend seizoen te komen en wij hebben dat 
meteen vastgelegd!  
 
Wie: Ben Schreven.  
 
Waar: Ons Huis.  Tijd: 20.00 - 22.00 uur. 
 
  



Donderdag 12 januari 2012 

Jongeren als verhaal van God 

De kerken worden leger en vooral jongeren blijven 
weg. Zijn jongeren wel geïnteresseerd in het 
geloof? Omdat jongeren niet gezien worden in de 
kerkdiensten, wordt al snel de conclusie getrokken 
dat jongeren niets (meer) hebben met geloven en 
religie. Maar is dat zo? En wat is de leef- en 
belevingswereld van jongeren? Deze avond wil ik 
iets vertellen over het onderzoekje dat ik deed rond 
deze vragen. Een enquête gehouden bij jongeren, 
ouders en grootouders…zie je dan veranderingen in 
geloofsbeleving? Hoe kunnen en willen wij als 
kerken in gesprek blijven met jonge mensen? We 
hopen met elkaar een inspirerende avond te 
hebben rond deze vragen. Ieder is van harte 
welkom.  

Wie: ds. C. Ferrari-van Schuppen.  

Waar: Ons Huis. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.  
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Donderdag 9 februari 2012 

Eindeloos bewustzijn -  over bijna- dood 
ervaringen  

Het gelijknamige boek van Pim van Lommel – 
cardioloog – bleek een bestseller omdat velen zich 
herkenden in de ervaringen van mensen die in zijn 
onderzoek openhartig hadden gesproken over hun 
ervaringen. Mevrouw Barbera Nauta is met de 
Stichting Merkawa nauw betrokken bij het werk van 
Pim van Lommel. Tevens heeft zij jarenlange 
ervaring als verpleegkundige en als betrokkene bij 
hospice Sravana.  

Zij zal in Hengelo spreken over de achtergronden 
van het onderzoek van Pim van Lommel, over bijna- 
doodervaringen en de impact daarvan op het 
verdere leven van mensen.  
Een boeiend maar vooral ook persoonlijk en 
kwetsbaar onderwerp waarover zij graag met 
belangstellenden in gesprek gaat.  
 

Wie: mw. Barbera Nauta.   

Waar: Ons Huis. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.  

                               
      

  



Donderdag 8 maart 2012 

Op bezoek in de moskee  

Enkele jaren geleden vond er in het Hengelose 
parochiehuis een zeer geslaagde ontmoeting plaats 
tussen Hengelose gelovigen en een groep 
moslimvrouwen (uit Dieren). De vraag naar een 
tegenbezoek is diverse keren gesteld. Door andere 
contacten hebben we nu gekozen voor een 
“tegenbezoek” aan de Suleymaniye Moskee in Ulft. 
We zullen een rondleiding met toelichting krijgen en 
spreken met verschillende mensen die actief zijn in 
de moskee en het cultureel centrum. De Moskee in 
Ulft staat midden in de samenleving van de Oude 
IJsselstreek. Jongeren uit de Achterhoek – moslims, 
christenen en niet-gelovigen – ontmoeten elkaar op 
school. Maar ook op het werk zijn er contacten 
tussen mensen met verschillende 
levensovertuigingen. Juist in deze tijd is het goed, 
om elkaar te vinden in wat ons bindt, in gedeelde 
zorg en verlangen. De mensen rond de moskee 
verheugen zich op uw en onze komst. Alle 
belangstellenden zijn van harte welkom!  

Waar: met auto’s van Ons Huis in Hengelo naar 
Ulft.  

Tijd: avond; precieze tijdstip wordt nader bekend 
gemaakt.  

 
 
 
 



Donderdag 29 maart 2012 

Paaseieren: uit de kunst!  

Inleiding en Workshop  

Als bijzondere voorbereiding op Pasen hebben wij 
aandacht voor de kunst van het Paaseieren 
beschilderen. Al sinds mensenheugenis is het ei 
een symbool van vruchtbaarheid, van het voorjaar 
en nieuw leven. In vroege heidense culturen, maar 
ook in het Jodendom en Christendom is het paasei 
niet weg te denken. Al eeuwen lang worden ze 
feestelijk en kleurrijk beschilderd. En in sommige 
landen is dit uitgegroeid tot ware kunst. Beroemd 
zijn de schitterende Fabergé eieren uit de tijd van 
het Russische Tsarenrijk. En dichter bij huis kent de 
folklore van Overijssel een geheel eigen gebruik 
met madeliefjes op de eieren.  

Na een inleiding met (voor)beeldige eieren kunnen 
de deelnemers zelf aan de slag onder leiding van 
kunstenares- schilderes Gerda Wisselink.  

Wie: Aleida Blanken en Gerda Wisselink.  

Waar: Ons Huis. Tijd: 19.30-22.00 uur.  

 



Donderdag 12 april 2012 

Op weg naar Emmaüs…..  

Vesper en wandeling  

We kennen allemaal wel het verhaal van de 
Emmaüsgangers (Lucas 24). Zij spraken over wat 
Jezus was overkomen 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?  

De vraag stellen wij elkaar tijdens een korte vesper 
en aansluitend de wandeling, om met elkaar in 
gesprek te gaan over vragen die er werkelijk toe 
doen. Na de vesper gaan we in willekeurige 
groepjes van twee of drie een stukje als 
Emmaüsgangers samen op weg. We komen terug 
in het kerkje aan de Banninkstraat en drinken daar 
nog iets. Wandelt u mee? Het zal geen grote 
afstand zijn en het tempo is natuurlijk niet 
belangrijk!  

Wie: ds. C. Ferrari-van Schuppen. 

Waar: kerkgebouw VGG.  Tijd: 19.30 uur.  

                                   



Donderdag 26 april 2012 

Excursie naar Wijngoed Kranenburg  

Tot besluit van een gevarieerd seizoen Inspiratie & 
Ontmoeting brengen we een bezoek aan Wijngoed 
Kranenburg. Deze wijngaard nabij Vorden verbouwt 
op milieuvriendelijke wijze druiven op circa 
anderhalve hectare beekkleigrond. Hier wordt zelf 
wijn gemaakt. De eigenaar kan ons er van alles 
over vertellen. Na een inleiding gaat hij zijn gasten 
voor door de wijngaard en de gebouwen. In het 
proeflokaal kunnen de bezoekers zelf keuren wat de 
oogst heeft opgeleverd! De tocht naar Kranenburg 
zal gezamenlijk per fiets worden afgelegd. Er is 
autovervoer voor wie niet kunnen fietsen.  

Graag aanmelden vóór 19 april bij Betsy Besselink,  
tel. 0575-462046.  

Kosten: € 5,- per persoon.  

Waar: van Ons Huis naar Kranenburg.  

Tijd: 18.30 uur. 

                        



Onze locaties in Hengelo: 
 
Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 
30, tel. 0575-463555.  
 
Kerkgebouw Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap, Banninkstraat 9.  
 
 
De Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting stelt 
jaarlijks een programma- aanbod samen in 
opdracht van de Raad van Kerken Hengelo.  
 
In de Raad van Kerken zijn 
vertegenwoordigd:  
De RK H. Willibrord Kerk, 
de Protestantse Gemeente en 
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. 
 
 
Voor actuele informatie: 
www.protestantsegemeentehengelogld.nl 
www.rkkhengelo.nl 
www.vrijzinnighengelogld.nl  
 
 
 
Contactpersonen:  
Betsy Besselink, tel. 0575-462046. 
Aleida Blanken, tel. 0575-461224  
 



 
Programma Vorming & Toerusting in 
Keijenborg:  
 
Selectie uit het aanbod van de kerken in 
Halle- Keijenborg- Zelhem. 
Voor het volledige programma kan men de 
website raadplegen: 
www.lambertikerk.nl/werkgroepen  
www.kerkhalle.nl/aanbod  
 
 
9 november 2011 
“Geloofs- en levenskunst” 
Wie: Wil Derkse, hoogleraar filosofie, 
verbonden met abdij Slangenburg. 
Waar: Parochiecentrum St. Jan de Doper, 
Keijenborg . Tijd: 20.00 uur. 
Contactpersoon: 
Thea Borra, tel. 0314-625238.  
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee.  
Opgave uiterlijk 2 november. 
 
16 februari 2012 
Gedichten lezen van Leonard Nolens. 
Wie: Gera van Dorp.  
Waar: Parochiecentrum St. Jan de Doper, 
Keijenborg. Tijd: 14.30-16.30 uur.  
Contactpersoon:  
Itie van Bruggen, tel. 0314-621020.  
Kosten: € 3,- incl. koffie/ thee. 



Opgave uiterlijk 9 februari.  
8 maart 2012 
“Begraven of cremeren”  
Wie: pastor Jaap van Kranenburg.  
Waar: Parochiecentrum St. Jan de Doper, 
Keijenborg. Tijd: 20.00 uur.  
Contactpersoon:  
Marjanne Broeder, tel. 0314-621516. 
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee. 
Opgave uiterlijk 1 maart.  
 
15 maart 2012 
Gedichten lezen van Marjolijn van 
Heemstra.  
Wie : Gera van Dorp.  
Waar: Parochiecentrum St. Jan de Doper, 
Keijenborg. Tijd: 14.30-16.30 uur.  
Contactpersoon:  
Itie van Bruggen, tel. 0314-621020.  
Kosten: € 3,- incl. koffie/ thee. 
Opgave uiterlijk 8 maart. 


