
 

Kerkelijke, maatschappelijke, culturele activiteiten  

uitgaande van de interkerkelijke commissie Vorming & Toerusting 

 te Holten. Info: 0548-852470 

 

Programma 2015-2016 

 

Zondag 27 september: Bezoek aan de Armeense kerk te Almelo.  

Vertrek om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats van de Kandelaar. (Eigen vervoer, meerijden 

mogelijk, graag opgave vooraf bij Henk Bijl, e-mail hpbijl@hotmail.com of tel. 364600). 

Als start van het seizoen bezoeken we de  Armeens-apostolische Kerk in Almelo. Het is een 

prachtige kerk. De kerk speelt al meer dan 10 jaar een belangrijke rol voor de Armeniërs in Twente. 

Naast de kerkdiensten fungeert de kerk ook als gemeenschapscentrum, waar les gegeven wordt in 

Armeens en in religieus onderwijs. De Armeniërs zijn de eeuwen door hevig vervolgd, vooral in het 

begin van de vorige eeuw. Pastoor Fr. Mashtots  zal onze gastheer zijn. 

Er is een mandje in de kerk, waarin u een vrije gift kunt doen. Als commissie geven we ook € 100,- 

 

Dinsdag 27 oktober: Ds. Rob Visser over zijn werk op IJburg in Amsterdam. 

De Kandelaar, 20:00 uur.  

Ds. Visser, die predikant van de Hervormde gemeente in Holten was, vertelt ons over zijn werk als 

missionair predikant van de Binnenwaai op IJburg. Dit is een totaal nieuwe wijk van Amsterdam, 

waar het kerkelijk leven helemaal van onder af aan moet worden opgebouwd. 

Entree: € 3, inclusief koffie/thee. 

 

Zondag 13 december: Christmas Cantate:  ’Come and behold Him’ van Nathan Howe, 

uitgevoerd door het Twents Liturgiekoor. Dorpskerk: 19:00 uur. 

Op deze avond zal het Twents liturgiekoor de Christmascantate ‘Come and behold Him’ uitvoeren. 

De uitvoering duurt ongeveer een uur. 

U kent het Twents Liturgiekoor ongetwijfeld nog van de Mattheuspassion in de compositie van 

Johann Georg Kühnhausen, die ze hier twee jaar geleden hebben uitgevoerd! We hopen dat de kerk 

weer net zo vol zal zijn als toen!  Bij de uitgang is er een collecte.   

 

Dinsdag 26 januari: De film Hiob van de Joseph Wresinski cultuurstichting. 

De Kandelaar: 20:00 uur. 

Het doel van de Wresinski  cultuurstichting is via film en theater het lot van arme mensen dichter bij 

ons te brengen. In hun producties spelen mensen van de onderkant van de samenleving samen met 

professionele acteurs. Zo ook in de film Hiob. 

In de film wordt Job overgeplaatst naar een moderne stad in de wereld van vandaag. 

Zo wordt de bijbelse figuur Job dicht bij ons gebracht! 

Regisseur Laurens Umans vertoont zelf de film. Na afloop van de film is er kort gelegenheid tot 

discussie. Entree: € 4,- inclusief koffie/thee. 

 

Dinsdag 8 maart: Verhalen, legendes en sprookjes uit de Joodse wereld door ds. Simon Bijl en 

echtgenote. Gebouw Irene: 20:00 uur. 

Aan het Jodendom hebben we veel te danken, niet alleen het Oude Testament, maar ook andere 

verhalen, verhalen die iets meer betekenen, dan je in eerste instantie denkt.  

Dominee Bijl en zijn vrouw hebben een aantal van deze verhalen uitgekozen over Joodse humor en 

ernst uit vele eeuwen. 

Veel verhalen spelen zich af in het oosten van Europa, waar vroeger grote Joodse gemeenschappen 

woonden. Entree: € 3, inclusief koffie/thee. 

 

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren! 
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