Lezingen
2017-2018

Doopsgezinde Gemeenten
in Twente

Vrijzinnigen
aan de Regge

VVG en Doopsgezinde Gemeenten in Twente
Bleekkerk, Hofstraat 1, 7606 AB, Almelo
Iedere eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur
Bezoekers betalen € 7,50. Voor VVG-leden/donateurs en
leden van de Doopsgezinde Gemeente toegang € 5,- incl.
koffie/thee, hapje en drankje.
M.u.v. 3 februari 2018 € 10,00 resp. € 7,50.
Doopsgezinde Gemeenten
in Twente
Vrijzinnigen aan de Regge
Henricuskapel, Parkstede Rijssen
Ingang Oosterhofweg 48 t/m 152, 7461 BW, Rijssen
Lezingen op zondag 22 oktober 2017 en op
zondag 18 maart 2018 om 11.00 uur
Bezoekers betalen € 7,50 inclusief koffie/thee
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Vrijzinnigen
aan de Regge

BLEEKLEZINGEN

2 september 2017 Drs. Marian van Caspel - Charlotte Salomon

Vanaf 20 oktober is er in het Joods Historisch Museum een tentoonstelling over
deze joods-Duitse kunstenares (1917-1943). Kunsthistorica van Caspel gaat in op
Charlottes levenswerk Leben? oder Theater? In ‘39 gevlucht naar Zuid Frankrijk,
vertelde zij daar met gouaches haar familiegeschiedenis en probeerde zo de dood
op afstand te houden.

7 oktober 2017 Da. Monica Schwarz - Franciscus van Assisi

In de 12e eeuw leefde in Italië een bijzonder mens, tot op de dag van vandaag
van grote invloed op de kerk. De huidige paus noemde zich naar hem: Franciscus
van Assisi. Monica vertelt over zijn leven, de tijd waarin hij leefde, zijn visie en
spiritualiteit. Ook heeft zij aandacht voor het Zonnelied van Franciscus, waar ze
textielkunst bij gemaakt heeft.

4 november 2017 Drs. Aldwin Kroeze - Art Déco

Meer nog dan een stijlperiode is Art Déco, moderne kunst voor de massa, een
droom der moderniteit, waarin machines en Maya’s samen gaan. Van bioscoop
en wolkenkrabber tot mixers en radio, via Art Déco krijgt de moderniteit een plek
in stad én huiskamer. Haar ontstaan, haar op- en neergang zal Aldwin Kroeze,
kunst- en cultuurwetenschapper, belichten.

6 januari 2018 Componist Jan Bijkerk - Arvo Pärt

Van dissident tot prins der spirituele componisten. Een muzikale zoektocht
in het leven van de Estlandse componist Arvo Pärt, geplaatst tegen de achtergrond
van de turbulente geschiedenis van de Baltische staten in de 20e eeuw, verlevendigd
met fragmenten uit Spiegel im Spiegel, Tabula Rasa, Necrolog en Solfeggio.
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3 februari 2018 Drs. Frederike Upmeijer - Byzantijnse kunst

Kenmerk hiervan: hiërarchie en vaste regels in het uitbeelden van het christelijk
verhaal. Waar ligt de oorsprong? Drs. Upmeijer gaat terug naar het ontstaan
van Constantinopel, het gebruik van iconen, een iconostase en de ruzie tussen
beeldvoor- en tegenstanders: het iconoclasme. Daarna is de kunst aan regels
gebonden. Als je dat eenmaal ziet en hoort wat er in een orthodoxe kerk wordt
uitgebeeld, dan kun je het ‘verhaal’ van de Byzantijnse kunst lezen en begrijpen.

3 maart 2018 Drs. Carla da Silva - De ziel van de Jiddische muziek

Vreugde en weemoed van de Jiddische muziek raakt ons hart en weerklinkt in onze
ziel. De uitbundige Klezmer muziek, van oorsprong instrumentale bruiloftsmuziek,
heeft zich vanaf 1970 vernieuwd en verbonden met het Jiddische lied. Carla da
Silva, docent en zangeres, laat ons met vele film- en geluidsfragmenten genieten
van deze rijke muziektraditie. Zij vertelt met veel enthousiasme, en zingt daar
natuurlijk ook bij.

7 april 2018 Ds. Frans Wiersma - Luther “Geve God dat er iets
goeds uitkomt” 1483 - 1546

De geschiedenis van aanvechtingen en overwinningen, van diepe teleurstellingen
en nieuwe vergezichten, waarbij de wereld veranderde door een mens die zoekt
naar God en eerlijk wil zijn tegenover zijn eigen geweten. Een beweging die
nieuwe bewegingen op gang bracht en tot op heden spannende vergezichten
mogelijk maakt.

Vrijzinnigen aan de Regge
NAJAARSLEZING
22 oktober 2017 Drs. Huub Schumacher - God wat ben je veranderd…!
Huub Schumacher is pastor, theoloog en publicist en durft de discussie met het
traditionele (geloofs-) denken wel aan.
Prof. dr. Peter Nissen zegt in het voorwoord van Schumachers boek: ‘Schumacher
wil mensen die op zoek zijn naar zingeving en duiding, en die zich vaak zowel
binnen als buiten de kerk ontheemd voelen, niet in de steek laten. Hij gaat naast
hen staan en neemt hen mee vanuit hun eigen levenservaring, vanuit het gewone,
alledaagse, op weg naar de verhalenschat van de Bijbel, op weg naar de wijsheid
en inzichten van denkers en dichters.’

VOORJAARSLEZING

?

18 maart 2018
Spreker wordt later bekend gemaakt.
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Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen Almelo

De VVG, partner in de geloofsgemeenschap De Bleek, staat voor een vrijzinnige manier van
geloven, heeft haar eigen onafhankelijke plaats in het kerkelijk leven en biedt ruimte aan ieder
op zoek naar zingeving. De VVG is afhankelijk van haar leden en donateurs. Uw bijdrage is zeer
welkom! NL 77 ABNA 0442518412 t.n.v. VVG Almelo
De Bleek
Hofstraat 1 | 7607 AB | Almelo
www.debleekalmelo.nl

Doopsgezinde Gemeenten in Twente

De doopsgezinden vormen in Nederland een kleine, eigentijdse en open geloofsgemeenschap
met leden, vrienden en belangstellenden. Wereldwijd zijn er 1.5 miljoen doopsgezinden,
Mennoniten of mennonites. De Twentse gemeenten werken nauw samen. Een bijdrage aan de
Doopsgezinde Gemeenten in Twente kan worden overgemaakt naar NL 32 INGB 0000924048
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Almelo.
Doopsgezinde kerk Almelo				
Doopsgezinde kerk Borne
Grotestraat 57 | 7607 CD | Almelo			
Ennekerdijk 31 | 7622 ED | Borne
www.dgtwente.doopsgezind.nl
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Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen/Nijverdal

Aan de Regge is een geloofsgemeenschap in de vorm van een vereniging, die vanuit de
vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en
spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom
zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst.
Voor financiële steun: NL 55 SNSB 0918239095 t.n.v. Vrijzinnigen Aan de Regge.
Henricuskapel (verzorgingscentrum Parkstede)
Oosterhofweg 48 t/m 152 | 7461 BW | Rijssen

Doopsgezinde Gemeenten
in Twente

Vrijzinnigen
aan de Regge
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Niet alles dat
geteld kan
worden, is
waardevol en
niet alles wat
waardevol is, kan
geteld worden.
Einstein

Logica brengt je
van A naar B.
Verbeelding brengt
je overal.

Einstein

