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Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld 
 
Welkom!  
 
Voor u ligt de nieuwe brochure voor het seizoen 2015-2016 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 12 november 2015 Ons Huis, 20.00 uur  
 
KUNSTZINNIG 
 
Wat is de zin van kunst? vragen 
sommigen zich af. Kunst heeft immers 
geen “nut”? Of toch wel? En wat is dat 
nut dan wel? Op die vraag zullen we 
dieper ingaan met een inleiding, 
beelden en gesprek. Ik laat me hierbij 
inspireren door het boek “Kunst als 
therapie” van Alain de Bottom en de 
leergang “Kunst en kerkenwerk” die ik 
vorig seizoen volgde. Kunst kan ons 
helpen in ons mens zijn en ons samenleven. Kunst heeft ook veel te maken 
met geloven. Niet voor niets is er zoveel kunst in de kerk en de 
kerkgeschiedenis. Kunst heeft ook toekomst!  Onder “kunst” verstaan we ( 
voor vanavond): zichtbare kunst, in schilderijen, beeldhouwkunst en 
architectuur.  Kunst is overal en iedereen heeft wel “iets” met kunst. Of je nu 
een fervente museumbezoeker bent of er nog nooit een stap gezet hebt;  of 
je nu van modern, abstract, romantisch of heel herkenbaar houdt: wees 
welkom. We zouden alle belangstellenden willen vragen om een favoriet 
(kunst)voorwerp  ( of foto daarvan ) mee te brengen. Aan de hand daarvan 
gaan we in gesprek. Naast de inleiding over “de zin van kunst” horen we van 
elkaar wat kunst betekent.  
Toegang gratis, incl. koffie en thee. Vrije gift bij de uitgang.  
 
Inleider: ds. Aleida Blanken 
Plaats: Ons Huis    
Hoe laat: 20.00- 22.00 uur   
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Donderdag 10 december 2015                      
 
 INLEIDING LICHTFEESTEN  & KERSTKRANS MAKEN. 
 
De donkere dagen voor Kerstmis breken weer aan. 
Samen gaan we op weg naar dit feest van licht. Ds. 
Aleida Blanken zal deze avond beginnen met een 
kleine rondleiding door de wereld over licht. 
Lichtfeesten wereldwijd! Wat betekent licht voor 
mensen in de diverse landen? 
Met licht is het allemaal begonnen. Licht is van 
levensbelang. In veel verschillende godsdiensten 
speelt het licht een belangrijke rol. Licht is 
betekenisvol aanwezig in symbolen, gebaren, 
gebruiken en rituelen. 
 
Na deze inleiding vervolgen we met het creatieve gedeelte van de avond. Dit 
staat onder leiding van Christien te Stroet. We gaan proberen samen een 
mooie kerstkrans te maken met eventueel een windlicht erin als aansluiting 
op de gedachte "licht wereldwijd". Christien kennende worden het weer 
mooie kerststukken. 
 
Graag opgeven voor 1 december (i.v.m. Het inkopen van de materialen) bij 
Frida Meints tel. 464695 - email: f.meints@gmail.com of Ted Willems tel. 
461982 - email: g.willems9@chello.nl 
 
Inleiding: ds. A. Blanken 
Workshopleiding: Christien te Stroet    
Kosten: € 7,50 a € 10,00 
Aanvang: 19.30 uur - uiterlijk 22.00 uur              
Locatie: Kerkstraat 15 

 
 
  



Inspiratie & Ontmoeting 2015 - 2016 Pagina 5 
 

Vrijdag 19 februari 2016 
 

Mini Cursus   Meditatief Schilderen  
 
 
Wist je, dat bezig zijn met kleur, met 
pen, potlood of penseel – om zo op 
een andere manier te verwoorden 
wat je raakt of verwondert – een 
helende werking heeft?  
Niet alleen voor mensen in een 
therapeutische setting, maar juist ook 
voor jongere en oudere mensen met 
een “gewoon”, druk bestaan of baan is dit een ontdekking.  
Roelie Reiling geeft workshops voor belangstellenden en begeleidt hen op 
deskundige en sympathieke manier. Roelie is predikant- geestelijk verzorger 
voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft jarenlange ervaring 
als begeleider met meditatief schilderen. Daarnaast exposeert zij zelf 
geregeld eigen werk.  
Om mee te doen met een mini- cursus meditatief schilderen hoef je niet te 
beschikken over tekenvaardigheden of ervaring met schilderen. Zij woont in 
Steenderen en heeft daar ook haar atelier. 
In het kader van Inspiratie & Ontmoeting vanuit Hengelo Gld zijn deelnemers 
bij Roelie Reiling van harte welkom voor een ochtend- of avondcursus in 
Steenderen op:  
 
Vrijdag 19 februari : 9.30 tot 12.00 uur en Vrijdag 18 maart van 9.30 tot 12.00 
uur  
of  
 Vrijdag 19 februari: 19.30 tot 22.00 uur en Vrijdag 18 maart: 19.30 tot 22.00 
uur.  
                                                                                                       
Kosten: € 25  
Informatie en opgave bij: Aleida Blanken, amh.blanken@hetnet.nl of 0575 
461224 of roelie.reiling@gmail.com 
 
 

mailto:amh.blanken@hetnet.nl
mailto:roelie.reiling@gmail.com
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Donderdag 10 maart 2016  
 

“Eindelijk thuis” van Henri Nouwen.  
 

Op deze avond houdt Anita Knipping een lezing 
waarin het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri 
Nouwen centraal staat.  In dit zeer persoonlijke 
boek beschrijft Nouwen hoe hij op een bepaald 
moment in zijn leven diep geraakt wordt door ‘De 
terugkeer van de verloren zoon’, het doek van 
Rembrandt naar de parabel van Jezus over de 
verloren zoon (Luc. 15:1  1-32). Aan de hand van 
dit beroemde schilderij geeft Nouwen zijn 
geestelijk omvormingsproces weer. Van 
intellectueel man (priester/hoogleraar) voelt hij 
zich geroepen voortaan de weg van het hart te 
gaan en God, het Hogere, werkelijk in zijn leven 
toe te laten. Hij overstijgt menselijke gevoelens 
als  minderwaardigheid, ontevredenheid en trots 
door met de ogen van God naar zichzelf te leren 
kijken en zich bemind te weten. Nouwen stelt 
zich open om de liefde (die hij voelt) door zich 
heen te laten stromen: “Ware vreugde is welkom 

heten en liefhebben van hen die gewond zijn”. Dit kan soms echter ook als een 
eenzame weg aanvoelen. 
In deze lezing kunnen wij aan de hand van de thema’s in het boek ontdekken wat 
onszelf belemmert om innerlijk vrij te zijn en herkennen we lagen van spiritualiteit in 
onszelf; we ervaren waar we ons dicht bij God weten en zijn liefde kunnen voelen. De 
avond biedt ruimte voor innerlijke verdieping en ontmoeting (met elkaar). 
 
Anita Knipping is geestelijk begeleider, afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut 
Nijmegen. Daarnaast is zij lichaamsgericht therapeut en maatschappelijk werkster bij 
de reclassering. Zij is als voorganger verbonden aan de Walburgiskerk Arnhem en 
geeft diverse verdiepingsbijeenkomsten en -cursussen. 

 
Inleider: Anita Knipping 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur  
Plaats: Ons Huis 
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Donderdag 28 april 2016 
 
EXCURSIE STADSWANDELING DOOR LOCHEM 
 
Onder leiding van een gids door het historische centrum van Lochem. 
 
Lochem -een stadje op 
nog geen 20 km. van 
Hengelo- staat bij u 
bekend als een doorsnee 
Achterhoekse plaats. 
Niets is minder waar: 
daar doe je Lochem mee 
tekort. 
Daarom hebben we 
gekozen voor een 
stadsrondleiding in dit 
mooie stadje aan de 
Berkel. 
Ook nu nog proef je daar overal het rijke verleden. In en rond het centrum 
van Lochem dienen historische panden en gebouwen als decor voor 
architectonische hoogstandjes. 
Je wandelt samen met een enthousiaste, ervaren stadsgids langs de mooiste 
plekjes vol rijke historie en cultuur in de  Lochemse binnenstad waarbij 
verhalen en anekdotes je niet onthouden worden. 
 
We gaan per auto. Bij aanmelding graag aangeven of u wilt rijden en of u 
passagiers kunt meenemen/of dat u graag meereist. In overleg kunnen 
eventueel. brandstofkosten worden gedeeld. 
 
Tijd: vertrek om 18.15 uur bij Ons Huis 
Kosten: ca. € 7,50 pp (rondleiding en koffie) plus evt. gedeelde reiskosten. 
 
Aanmelden: voor 21 april bij de adressen achter in het 
programmaboekje. 
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Websites:  
www.protestantsegemeentehengelogld.nl  
www.willibrordhengelo.nl  
www.vrijzinnighengelogld.nl  
 

 
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                               
 

http://www.protestantsegemeentehengelogld.nl/
http://www.willibrordhengelo.nl/
http://www.vrijzinnighengelogld.nl/
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