
1

       Lerend 
geloven
Vorming & Toerusting

2022

     2023

Protestantse Gemeente Hellendoorn

Protestantse Gemeente Nijverdal



2



3

Woord vooraf

In dit boekje presenteren wij het gezamenlijke aanbod van de commissie Vorming & 
Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en te Nijverdal. U vindt daarin 
een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kringen, die in alle drie kernen (Hellendoorn, 
de Kruidenwijk en Nijverdal) gehouden worden, aan thema-avonden en aan andere 
activiteiten. Midden in het boekje treft u een gekleurd aanmeldingsformulier aan, 
achterin een kalender. 
 Om op de kringen terug te komen: sommige draaien al vele jaren, vaak met een vaste 
kern van deelnemers. Maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. En al zijn kringen ooit 
wel in een bepaalde wijk of gemeente ontstaan, ze zijn daar niet aan gebonden. Het 
werk van Vorming & Toerusting is grensoverschrijdend…
 Wij brengen dit boekje met een voorbehoud uit. Het kan zijn dat activiteiten niet 
kunnen doorgaan, al dan niet in verband met de coronasituatie. Als dat onverhoopt het 
geval is, wordt dat in de kerkbladen en op de websites van de beide gemeenten vermeld. 
Het is ook denkbaar dat een activiteit van een bijzaal verplaatst wordt naar de kerk(zaal).
 Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden geen financiële bijdragen 
gevraagd, behalve voor ‘Geloven in glas’ en de kerkhistorische excursie. Aan alle 
andere activiteiten kunt u dus kosteloos deelnemen. Wel staat aan het einde van de 
thema-avonden een giftenpot klaar. De afgelopen jaren is gebleken dat uit wat daar in 
gedeponeerd wordt, een deel van de onkosten bestreden kan worden. Bij die onkosten 
moet u niet alleen denken aan koffie en thee, maar ook aan honoraria voor sprekers van 
elders.
 Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen 
begroeten!
 Overigens: dit boekje bevat niet alleen het aanbod dat onder directe verant-
woordelijkheid van de commissie valt. Ook andere activiteiten op het terrein van 
vorming en toerusting zijn opgenomen.

De commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en 
Nijverdal,

Hellendoorn
Ali van Buuren-Ensing, tel. 0546-697330; e-mail: bjhvanbuuren@hotmail.com;
Jan Jansen, tel. 0548-616323; e-mail: berendjanjansen@gmail.com;
Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611; e-mail: theavanpijkeren@gmail.com;
Ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.

Nijverdal
Anton Kreileman, tel. 0548-614607; e-mail: anton432@gmail.com;
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487; e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com;
Ds. Hans van Dalen, tel. 0548-785715; e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl.
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Aanmelding

In verband met de organisatie willen wij graag van tevoren weten op hoeveel 
deelnemers we kunnen rekenen: meld u zich dus tijdig aan! Voor deelname aan een 
kring kunt u zich melden bij de betreffende contactpersoon. Voor deelname aan een 
van de andere activiteiten is het de bedoeling dat u het aanmeldingsformulier zelf in 
de daarvoor bestemde doos onder de toren van de dorpskerk te Hellendoorn of in de 
hal van de Schaapskooi, van Het Centrum of van de Regenboog deponeert. U kunt het 
ook bij ds. Jan Dirk Wassenaar (Dorpsstraat 43, Hellendoorn) of bij ds. Hans van Dalen 
(Frederik Hendrikstraat 24, hoek Oranjestraat, Nijverdal) in de brievenbus (laten) doen. 
Daarnaast is nog aanmelding mogelijk via de website www.pghellendoorn.nl (klik op 
de knop ‘Winterwerk’), de website www.pgnijverdal.nl (klik op de knop op de pagina 
van gemeenteopbouw/missionaire zaken) of een telefoontje aan een van de genoemde 
commissieleden.
 Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in Karkesproake 
en Het Kerkvenster zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
 Het kan natuurlijk zijn dat u zich voor een of meer activiteiten opgeeft, maar dat u te 
zijner tijd verhinderd bent. Wilt u dat dan aan ds. Wassenaar doorgeven? 
(e-mail: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl) 

Adressen

’n Oalen Griezen, Dorpsstraat 39, Hellendoorn
De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2 (hoek Zuid Esweg), Hellendoorn
De Schaapskooi, Kuperserf 49, Nijverdal
De Regenboog, Grotestraat 127, Nijverdal
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
De Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal
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Bijbelkringen

Bijbelkring ‘Openbaring’ - Hellendoorn
Het Bijbelboek Openbaring is een boek dat veel los maakt. Beelden en taferelen wisselen 
elkaar af. Staat het boek vol met cryptische eindtijdplannen over de laatste dagen? Of 
voorziet het de lezer in moeilijke tijden van steun? Het is een lastig Bijbelboek, waar 
we vier dinsdagmiddagen in willen duiken. Op 10 januari, 24 januari, 7 februari en 21 
februari 2023 komen we bij elkaar. Inloop 13.00 uur, start 13.15 uur. Plaats: de Leerkamer. 
Leiding: ds. Lennart Aangeenbrug.

Bijbelkring Rehoboth - Nijverdal 
Deze Bijbelkring bestaat al vele jaren. Het komende seizoen wordt de kring geleid door 
ds. Reijer de Vries. Iedereen is welkom in deze kring. 
 In één seizoen wordt een gedeelte van een bijbelboek gelezen, zoals uit een evangelie, 
de psalmen of Genesis. De kring kiest welk bijbelboek dit seizoen wordt gelezen. Op 
een avond bespreken we een hoofdstuk en leggen dat naast onze levenservaringen 
en onze levensvragen. Zo komen we door gezamenlijk gesprek de betekenis van een 
bijbelgedeelte op het spoor voor onze tijd en ons leven.
 De bijbelkring komt van oktober tot april samen op de derde donderdag van de 
maand, van 19.30 uur tot 21.30 uur in Het Centrum.
Contactpersoon is Alie ter Avest, tel. 0548-612077, e-mail: g.teravest@kpnmail.nl. 

Bijbelgesprekskring - Nijverdal
Ds. Hanneke Paas leidt eens per drie weken een bijbelgesprekskring in het Spectrum, 
achter de Regenboog. Het afgelopen jaar waren er twee groepen, die beurtelings 
op maandagmorgen van 9.45 tot 11.30 uur bij elkaar kwamen. De startdatum is 26 
september of 3 oktober 2022. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Informatie/
aanmelden bij Klazien Imhof, tel. 0548-616619, e-mail: dinkla.imhof@gmail.com, of ds. 
Hanneke Paas, tel. 0548-769053, e-mail: hjpaas@xs4all.nl.

Bijbelstudiekring ‘De brieven van Johannes’ - Kruidenwijk
Deze kring komt op dinsdagavonden bij elkaar in de Schaapskooi van 20.00 tot 22.00 uur, 
te beginnen in september 2022. De startdatum is nog niet bekend. De kring heeft het 
Johannes-evangelie vorig seizoen afgerond en gaat nu (in principe) verder met de brieven 
van Johannes. De kring wordt geleid door Martin en Joanna de Jong. Nadere informatie 
bij Marjolein van Dijk, tel. 0548-626413, e-mail: marjoleinvandijk75@gmail.com.

Bijbelstudiekring ‘Het evangelie van Johannes’ - Kruidenwijk
Deze kring komt op woensdagavonden bij elkaar op wisselende plaatsen (bij deelnemers 
thuis) van 20.00 tot 22.00 uur. Deze kring gaat verder met het evangelie van Johannes en 
start voor zover bekend eind augustus 2022 al. De kring wordt geleid door Jan Langkamp. 
Nadere informatie bij Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail:hddevries@home.nl. 
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Gesprekskringen

Gesprekskring ‘Zorg voor de ziel’
Voor het seizoen 2021-2022 stond een serie van vijf woensdagavonden over christelijke 
spiritualiteit oftewel geestelijk leven op het programma. Drie bijeenkomsten konden 
toen doorgaan, twee (over de bijbel en over de liturgie) niet. Die twee worden alsnog 
gehouden, tevens worden nog twee extra (over de ziel tussen lichaam en geest en een 
afsluitende bijeenkomst) gehouden. Ze staan op zichzelf, zodat men ook een keuze uit 
de avonden kan maken.

- 21 september: ‘De ziel tussen lichaam en geest’, met ds. Albert Jan Holsappel;
- 12 oktober: ‘De bijbel’, met ds. Jan Dirk Wassenaar;
- 19 oktober: ‘De liturgie’, met ds. Wolter Broekema;
- 26 oktober: afsluitende avond, met dr. Arjan Plaisier (zie ook thema 3).

Plaats en tijd: in de Leerkamer om 20.00 uur. 

Leeskring ‘Geduld met God’ (Tomás Halík)
Het afgelopen seizoen zijn we gestart met het boek 
Geduld met God. Door corona viel er een aantal avonden 
uit. Komend seizoen willen we de draad weer oppakken. 
Voor diegenen die alsnog mee willen doen een goede 
gelegenheid om bij deze doorstart aan te sluiten. 
De hoofstukken zijn goed afzonderlijk te lezen en te 
bespreken. 
 Als je in één zin wilt zeggen waar dit boek over gaat, 
dan is het de poging om een brug te slaan tussen de 
gelovende en de niet-gelovende. In hun vragen staan ze 
vaak dichter bij elkaar dan dat ze zelf vermoeden. Prof.dr. K.H. Miskotte zei het ooit ook 
heel mooi: ‘De gelovige en de (bewust) niet gelovige stellen vaak dezelfde vragen. Alleen 
komen ze tot een verschillend antwoord.’
 In het boek worden we meegenomen aan de hand van Zacheüs, verstopt tussen de 
bladeren van de boom. Zacheüs die Jezus wel wilde zien, maar zich tegelijk afzijdig hield. 
Wie is die Zacheüs?  Maar vooral: waar schuilt Zacheüs in ons?
 Een leerzaam boek. Leerzaam in de Joodse zin: vormend en toerustend. Met een 
goed theologisch gehalte en tegelijk zeer leesbaar.
Halík is een Tsjechische theoloog, die zich tijdens het communistische bewind in het 
geheim tot priester liet wijden. Later werd hij hoogleraar aan de Karelsuniversiteit 
in Praag en heeft hij zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende rooms-
katholieke denkers van dit moment. Hij ontving voor Geduld met God de Europese prijs 
voor het beste theologische boek 2011.
 We hopen ongeveer acht tot tien keer bij elkaar te komen. Het liefst op een vaste 
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avond. Die avond wordt in overleg vastgesteld. De openings– en kennismakingsavond 
staat op dinsdagavond 27 september 2022 om 20.00 uur in de Schaapskooi. 
 Contactpersonen voor informatie en aanmelding zijn ds. Johan Wegerif, tel. 06-
48245607, e-mail:j.a.wegerif@xs4all.nl, en Thea van Pijkeren, tel. 06-43447893, e-mail: 
theavanpijkeren@gmail.com.

Alpha-cursus
Bij voldoende belangstelling zal geprobeerd worden om in januari 2023 een Alpha-
cursus te starten. Contactpersoon is Gerhard Nijhoff, e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com.

Gemeente Groei Groep - Kruidenwijk
De Gemeente Groei Groep komt twee keer per maand, op maandagavond, bij elkaar 
bij een van de deelnemers thuis. Deze groep is een gesprekskring, waarin we met een 
luisterend oor proberen met elkaar mee te leven. In de afgelopen twee jaar gingen 
we daarna met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de bijbel en het boekje Dit is 
mijn lichaam, een uitgave van het Evangelisch Werkverband voor Gemeente Groei 
Groepen. Hoe we dit het komende seizoen gaan doen, is nog niet bekend. We gaan 
daarover de eerste avond met elkaar in gesprek. 
 De kring telt nu acht deelnemers en enkele mensen er bij is wel zo gezellig! Van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze kring! 
 Informatie en/of aanmelding: Miny Willems, tel. 06-18181028, e-mail: minywillems62@
gmail.com, of Dick Stegeman, tel. 06-22139657, e-mail: nidus-avis@reggedelta.net.

Groeigroepen - Nijverdal
Al heel wat jaren draaien in de Protestantse Gemeente te Nijverdal groeigroepen. Dat 
zijn kringen van mensen die één avond per drie of vier weken bij elkaar komen, met 
elkaar de bijbel openen, gezellig bijpraten en dingen met elkaar delen, bij sommige 
kringen onder het genot van een lekkere warme maaltijd. Graag laten we u/jou daarmee 
kennis maken. De volgende groepen zijn er:

Kring 1: elke laatste donderdag van de maand
Een kring van 13 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Voor wie wil, 
is het mogelijk om vooraf samen warm te eten. Contactpersoon is Anke Bosch, tel. 0548-
612704.
 
Kring 2: elke laatste maandagvond van de maand
Een kring van 11 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon 
is Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487.
 
Kring 3: eens per vier weken op dinsdag- of woensdagavond
Een kring van 9 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon 
is Anton Kreileman, tel. 0548-614607.
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Kring 4: eens per drie weken op wisselende dagen
Een kring van jongvolwassenen met 12 personen. Locatie: de kelderruimte van Het 
Centrum. Om 18.30 uur wordt er vooraf eerst lekker samen gegeten. Contactpersonen 
zijn Jolande Brummelhuis, tel: 06-41750099, en ds. Bertine van de Weg, tel. 0548-
858867.

De kringen starten weer in september. Voor wie interesse heeft: neem contact op met  
coördinator Anton Kreileman of met een van de genoemde contactpersonen. Zoals de 
naam al zegt, willen we graag groeien, in geloof en in aantal, dus wees welkom en neem 
gerust geheel vrijblijvend een kijkje bij ons!

Ouderenbijeenkomst - Nijverdal
Eens per maand, meestal op de tweede woensdagochtend, wordt in Het Centrum een 
ouderenbijeenkomst gehouden. Zie voor meer informatie het meest recente nummer 
van Het Kerkvenster.

Vrouwengesprekskringen (twee groepen) - Kruidenwijk 
Aan de hand van een bijbelstudieboekje gaat de bijbel open en zoeken we naar wat God 
ons wil leren in de praktijk van alledag. Ook gezelligheid en met elkaar meeleven vinden 
we belangrijk. 
 We draaien op twee ochtenden, op dinsdagmorgen en op woensdagmorgen, beide 
om de twee weken. De dinsdaggroep gebruikt het boekje Vertrouwen van Margriet 
Ledin-de Hoop. De woensdaggroep leest verhalen uit de bijbel (uit het boek Exodus) en 
bespreekt die met elkaar. 
 Beide groepen beginnen tussen 9.45 en 10.00 uur met koffiedrinken en we komen 
op wisselende plaatsen bij elkaar. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken en 
mee te doen! 
 Informatie en aanmelding voor de dinsdaggroep bij Joanna de Jong, tel. 0548-626393, 
e-mail: joannadejong@live.nl, voor de woensdaggroep bij Sjanie van Heemskerk, tel. 
0548-655034, e-mail: sjanievanheemskerk@gmail.com.

Mannenkring(en) - Kruidenwijk
In de afgelopen jaren zijn in de Kruidenwijk twee mannenkringen ontstaan. De eerste kring 
besprak verschillende thema’s over het laatste bijbelboek (Openbaring). Door de drukke 
agenda’s en de corona-beperkingen heeft de kring het afgelopen jaar minder, maar wel 
goede bijeenkomsten gehad. Deze mannengroep gaat naar alle waarschijnlijkheid het 
komende seizoen verder. De contactpersoon van deze kring is Martin de Jong, tel. 0548-
626393, e-mail: dejongnijverdal@live.nl. 
 De tweede mannenkring voerde het gesprek over een actueel (bijv. maatschappelijk) 
thema, een bijzonder boek of een gezamenlijk bekeken film. Met elkaar is gedeeld wat 
dat bij de deelnemers losmaakte, mede in relatie tot hoe men in het geloof staat. Ook 
deze kring gaat volgend seizoen waarschijnlijk wel door. De (nieuwe) contactpersoon 
voor deze kring is Jurgen Jansen, tel. 06-49854796, e-mail: j.jansen@reggesteyn.nl. 
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 Beide mannenkringen bestaan uit ongeveer vijf deelnemers. Er is dus ruimte voor 
nieuwe deelnemers. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich bij Martin of Jurgen 
aanmelden. De data worden in overleg gepland. 

Ontmoetingskring 60+ - Kruidenwijk
Ruim tien jaar geleden is in de Kruidenwijk een ouderengespreksgroep gestart. De kring 
wordt gekenmerkt door gezellig en serieus bezig zijn met de zaken en vragen van leven, 
geloof en kerk. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagmiddagen van 15.00 
tot ongeveer 16.30 uur in de Schaapskooi. Iedere belangstellende 60+-er is van harte 
welkom!
 We starten het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 28 september. Ds. Gert de 
Ruiter, die vanaf 28 augustus aan de Schaapskooi/Kruidenwijk-gemeente is verbonden, 
zal ons deze middag (bege)leiden. Een mooie gelegenheid dus om met elkaar kennis te 
maken!
 De geplande data voor dit najaar zijn verder: 26 oktober en 7 december. Eind 2022 
worden de vervolgdata voor 2023 bekend.
 Contactpersonen zijn Greet Doesburg, tel. 0548-616188, en Thea van Pijkeren, tel. 
0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.
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Andere activiteiten

Leerdiensten ‘Tora (Wet) en Evangelie’ 

In 2022 en 2023 wordt een reeks leerdiensten ‘Tora en Evangelie’ (afkorting: LTE) 
gehouden: 

- 18 september 2022 om 18.30 uur in de Regenboog: ds. Leon Eigenhuis;
- 13 november 2022 om 19.00 uur in ‘n Oalen Griezen: ds. Bart Gijsbertsen;
- 19 maart 2023 om 18.30 uur in Het Centrum: ds. Reinier Gosker; 
- 21 mei 2023 om 18.30 uur in de Regenboog: ds. Bart Trouwborst.

In deze LTE wordt het leesrooster van de synagoge gevolgd. We verdiepen ons in 
een gedeelte van de Sidra (= afdeling van de Tora) die op de sabbatochtend van de 
desbetreffende zondag in de synagoge is voorgelezen. We verdiepen ons allereerst in 
de Joodse (rabbijnse) uitleg van de Bijbeltekst. Dat levert verrassende ingangen in het 
tekstgedeelte op, waaruit boeiende thema’s naar voren komen. De vraag is vervolgens 
wat we er van kunnen leren. Hoe kan dit ons verrijken? Het gaat om het tegoed van het 
Oude Testament en de rabbijnse exegese. We lezen in de dienst ook een bij deze uitleg 
passende tekst uit het Nieuwe Testament, want het gaat in de dienst ook om de relatie 
tussen Tora en Evangelie. Op deze manier geven we gehoor aan wat in artikel I lid 7 van 
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat, namelijk de opdracht om als 
Christus-belijdende geloofsgemeenschap het gesprek te zoeken met Israël inzake het 
verstaan van de Heilige Schrift. In de dienst zingen we liederen uit het liedboek onder 
begeleiding van de organist. Na de uitleg is er ruimte voor het geven van een reactie 
of het stellen van een vraag, onder het motto ‘Leren van elkaar’. We nodigen u van 
harte uit om deze leerdiensten bij te wonen. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim 
Bouwhuis, tel. 06-15558285, e-mail: willem.bouwhuis@gmail.com.

Gespreksavonden - Hellendoorn 
De predikanten van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn zullen elk een aantal 
gespreksavonden (ook wel groothuisbezoeken genoemd) leiden. Het gaat om 
bijeenkomsten van ongeveer tien gemeenteleden, die in huiskamerverband met elkaar 
over een van tevoren vastgesteld onderwerp praten. De invulling kan per wijk wel 
verschillen.
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Gebedskring - Kruidenwijk
In de Schaapskooi is elke eerste en derde woensdag van de maand van 19.00 tot 
ongeveer 20.00 uur een gebedskring. Er wordt een bijbelgedeelte gelezen, naar een 
korte overdenking  (podcast) en/of een lied geluisterd en gebeden voor zieken, voor 
de gemeente, voor de kerk en voor gebeurtenissen in de wereld om ons heen, dichtbij 
en ver weg. Contactpersonen zijn Sjanie van Heemskerk, tel. 0548-655034, e-mail: 
sjanievanheemskerk@gmail.com, en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: 
theavanpijkeren@gmail.com.

Gebedskring - Nijverdal
In Nijverdal is een gebedsgroep die op de eerste donderdag van de maand om 19.30 uur 
in Het Centrum bij elkaar komt om samen na te denken over een gedeelte uit de bijbel 
of uit een ander boek, waarna er ruimte is om te danken en te bidden. Contactpersoon 
is Eef Krommendijk, tel. 0548-613394.

Creatieve koffieochtend
Op de laatste woensdag van de maand wordt in de Regenboog, ingang het Spectrum, 
een creatieve koffieochtend gehouden. Van afvalmateriaal maken we leuke dingen die 
we verkopen op de Kerkmarkt die elk voorjaar gehouden wordt. Contactpersoon is 
Tineke Rodenburg, tel. 0548-616854.

Geloven in glas
In het knusse glasatelier van Marian Torenbeek in de 
bossen van Hellendoorn gaan maximaal acht personen 
een avond aan het werk met glas. Ze gaan proberen uit 
te beelden wat geloven voor hen betekent. Dat kun je 
op allerlei manieren doen: met een symbool, met een 
afbeelding of gewoon door een gevoel dat je met kleuren 
en vormen tot uitdrukking brengt. De deelnemers gaan 
zelf stukjes gekleurd glas snijden en op een onderplaatje 
leggen. Vervolgens wordt het kunstwerk in de oven 
samengesmolten en kan het in een standaard worden 
gezet of worden opgehangen. Het is mooi om elkaars 
gedachten en verhalen tijdens de avond te delen.
Datum:           donderdag 20 oktober 2022;
Tijd:  19.00 – 20.00 uur;
Plaats:            Nieuwe Twentseweg 17;
Kosten:  € 35 (exclusief standaard).
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Kleine Kapel Noetsele
Een plekje om tot rust te komen, te bidden, te mediteren, of 
gewoon even heerlijk in stilte te verblijven. Als je daar zit, kun 
je zomaar de eekhoorntjes voorbij zien komen. In alle rust kun 
je een boek pakken met inspirerende teksten. Of je sluit je ogen 
en probeert je bewust te worden van wat er innerlijk gebeurt. 
Zo’n ruimte willen we bieden met de Kleine Kapel Noetsele. 

 De Kleine Kapel is voortgekomen uit de werkgroep ‘Op weg in de stilte’, die al jaren 
diverse meditatieve bijeenkomsten houdt (zie verderop in dit boekje). In februari 2020 
zijn we officieel van start gegaan als pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Iedere dag is de kapel geopend van 8.00 tot 18.30 uur.
 De kapel is een stilte- en gebedsruimte. Op vaste tijden worden er gebedsvieringen 
gehouden en iedere woensdagmorgen is er een stiltewandeling naar de heide om in alle 
vroegte de verstilling in de natuur te ervaren en met een morgengebed de dag te beginnen.
 Bij ontmoetingen in en rond de Kleine Kapel bezinnen we ons op teksten uit de 
bijbel, uit de mystieke literatuur en de rijke traditie van het christendom. We oefenen 
in aandacht, meditatie en gebed. Op de website en de facebookpagina zijn de actuele 
‘activiteiten’ te vinden.

Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal.
Contactpersonen: Rieke Vliek, tel. 0548-612890, en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611.
Website: www.kleinekapelnoetsele.nl/. 
Facebook: KleineKapelNoetsele-Nijverdal. 

Elkaar ontmoeten op de Hof der Wonderen
Al een aantal jaren organiseren we op de Hof der Wonderen, waar we wonen en 
werken, uiteenlopende activiteiten, waarbij we met elkaar nadenken en praten over 
zaken die er toe doen. Dat kan het vertellen van een bijbelverhaal rond het kampvuur 
zijn, het bekijken van een bijzondere film en daarover napraten, luisteren naar een 
ervaringsverhaal dat iemand bereid is te vertellen, samen langs de Regge wandelen en 
al lopend met elkaar een thema of een verhaal bespreken, of een bijzondere maaltijd 
nuttigen met betekenisvolle ingrediënten (al dan niet uit de Bijbel). 
 In de eerste helft van 2022 hebben we na anderhalf jaar corona de draad weer 
opgepakt, en dat is goed bevallen. Voor het komende seizoen ligt nog niets vast. Geen 
data en geen concrete activiteiten. Maar houd onze website www.hofderwonderen.nl 
en de gelijknamige facebookpagina in de gaten en u mist niets. Ook via kerkbladen zullen 
we aankondigen wat we gaan doen op het snijpunt van geloof, cultuur en duurzaam 
leven. En heeft u zelf inspirerende ideeën? Laat het ons weten. Samen kunnen we meer 
op de Hof der Wonderen, een plek die we delen.

Koortje Stronkhorst en Jan Verhoek, tel. 06-20910091;
Piksenweg 42, 7447 SE Hellendoorn (Marle).  
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Excursie

Kerkhistorische excursie
Op zaterdag 22 april 2023 vertrekken we rond 8.30 uur 
naar Gouda, waar we rond 11.00 uur hopen te arriveren. 
Na aankomst drinken we eerst koffie, uiteraard krijgen 
we er een Goudse stroopwafel bij. Daarna nemen we 
deel aan een rondleiding door de Sint Jan, de langste 
kerk van Nederland. Het middeleeuwse gebouw is vooral 
bekend om haar gebrandschilderde glazen, die uit de 
zestiende eeuw dateren. We krijgen een uitleg van de 
verschillende voorstellingen.

We gebruiken de lunch gezamenlijk. Daarna hebben we 
de mogelijkheid om de middag zelf in te vullen. Enkele 
suggesties:
 - een stadswandeling door het historische 
  centrum van Gouda (gratis);
 - een Goudse grachtentocht met een trekschuit 
  (€ 11,00);
 - een bezoek aan het Oude Stadhuis (€ 3,50);
 - een bezoek aan Museum Gouda (€ 19,50);
 - een bezoek aan de Goudse Waag: Kaas- en  
  Ambachtenmuseum (€ 6,50);
 - een bezoek aan Kamphuisen Siroopwafelfabriek  
  (€ 9,95).

Om 15.30 uur vertrekken we weer naar Hellendoorn.

De kosten bedragen € 55,-- euro per persoon voor wie 
geen museumjaarkaart heeft, wie wel zo’n kaart heeft 
betaalt € 46,50. (De kosten voor het middagprogramma 
zijn voor eigen rekening.)
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Thema 1 - De tempel van Ezechiël - een venster op de toekomst

- op woensdag 28 september 2022 om 19.30 uur in Het Centrum;
-  inleider: dr. Konnie Stijkel.

In spannende tijden vol on- 
zekerheid zoeken we hou-
vast, dan hebben we behoef-
te  aan toekomstperspectief. 
Dat geldt voor onze tijd waar-
in de ene crisis over de ande-
re heen rolt, maar ook voor 
het Joodse volk heel lang 
geleden. Zo’n 2600 jaar gele-
den werd Jeruzalem met zijn 
prachtige tempel verwoest 
en het volk in ballingschap weggevoerd naar Babel. Ze zagen geen toekomst meer. ‘Onze 
hoop is vervlogen, het is met ons gedaan’, riepen ze uit. Dan geeft God twee geweldige 
visioenen. In Ezechiël 37 een visioen van een dal vol doodsbeenderen die tot leven ko-
men. Daarin wordt  het voortbestaan van Israël als volk in het vooruitzicht gesteld. In 
het visioen van een nieuwe tempel wordt de herstelde relatie met God tot uitdrukking 
gebracht. 
 Over deze tempel zijn in de loop van de tijd veel vragen gesteld. Gaat deze tempel 
echt gebouwd worden en wanneer dan? Moeten we deze tempel puur symbolisch 
opvatten als een troostwoord voor de ballingen? De christelijke kerk heeft zichzelf altijd 
beschouwd als de tempel van God (1 Kor. 3:16 en 2 Kor. 6:16)). Vervolgens lezen we 
in Openbaring 21: 22: ‘Een tempel zag ik in haar niet.’ Openbaring spreekt over het 
hemelse Jeruzalem, maar Ezechiël ziet een puur aardse tempel; hoe verhouden die 
zich tot elkaar? Ezechiël krijgt een visioen van een driedimensionale tempel, maar in 
zijn beschrijving geeft hij alleen de plattegrond weer. Een bekende bijbelonderzoeker 
noemde het ontwerp van Ezechiëls tempel een ruimtelijk raadsel. Een hele uitdaging om 
daar wat meer zicht op te krijgen.

Dr. Konnie Stijkel was jarenlang werkzaam als stedenbouwkundige. Hij studeerde ook 
theologie in Kampen. Na zijn pensionering ging hij niet achter de geraniums zitten. Hij 
bereidde het proefschrift Visualising the Vision – A study of the plan of Ezekiel’s temple 
voor.

THEMA-AVONDEN
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Thema 2 - Orgaandonatie: ‘Wie zwijgt, stemt toe.’

- op woensdag 5 oktober 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer; 
- inleiders: huisarts Anke de Groot-Nijkamp en ds. Jan Dirk Wassenaar.

Op 1 juli 2020 werd de nieuwe donorwet in Nederland 
van kracht. Daarmee stapte ons land over op het 
zogenaamde ‘ja-tenzij-systeem’. Dat betekent dat 
iedere Nederlander vanaf achttien jaar automatisch 
donor is, tenzij hij of zij daar bezwaar tegen aantekent.
 Het doneren van organen kent twee kanten. Aan 
de ene kant wachten ongeveer 1200 mensen op een 
orgaan. Hun leven kan er in mindere of meerdere 
mate van afhangen of er een orgaan beschikbaar 
is. Aan de andere kant moet iedere achttienplusser 
nadenken over het hoe en wat na zijn of haar eigen 
sterven of dat van een geliefde. Dat laatste is een emotionele zaak en het vraagt om een 
gewetensvolle beslissing.
 Dokter A. de Groot-Nijkamp zal vooral ingaan op de medische en de procedurele 
aspecten die aan orgaandonatie verbonden zijn. Als iemand toestemming geeft voor het 
gebruik van zijn of haar organen na overlijden, wat gebeurt er dan? Ds. Wassenaar zal 
vooral aandacht besteden aan morele overwegingen, waarbij kwesties als zelfbeschikking 
en opoffering om de hoek komen kijken. Ds. Wassenaar zal ook nagaan of de bijbel er 
iets over zegt. 
 
Mevr. Anke de Groot-Nijkamp is huisarts te Nijverdal. Ze is tevens sectie-ouderling in de 
Protestantse Gemeente te Hellendoorn.
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Thema 3 - Zorg voor de ziel

- op woensdag 26 oktober 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- dr. Arjan Plaisier.

In 2020 publiceerde dr. Arjan Plaisier het boekje 
Zorg voor de ziel. Daarin laat hij zien dat onze nogal 
eens vermoeide zielen veel kunnen hebben aan 
christelijke spiritualiteit oftewel geestelijk leven. 
Dat geldt vooral voor die spiritualiteit die voeling 
heeft met het geloof van de kerk van de eeuwen. 
Juist die geeft alle ruimte om tot geestelijke groei 
te komen. Opvallend genoeg heeft de kerk er in 
het recente verleden weinig mee gedaan, terwijl 
er onuitputtelijke bronnen te vinden zijn voor 
hoofd en hart.

Dr. Arjan Plaisier is voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Tegenwoordig is hij predikant van de protestantse gemeente ‘De Brug’ in Amersfoort.
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Thema 4 - De jeugd van tegenwoordig…

- op woensdag 9 november 2022 om 19.30 uur in Het Centrum;
-  inleider: Robert Mazier.

Jongeren van nu groeien op in 
een wereld die in veel opzichten 
anders is dan vroeger. Ze hebben 
veel meer mogelijkheden op 
het gebied van communicatie, 
reizen, beroepskeuze etc. 
Invloeden van buitenaf komen 
onbeperkt op hen af via social 
media. De wereld ligt – al dan 
niet digitaal – voor hen open. 
Voor de kerk betekent dat een grote uitdaging: hoe kun je hen bereiken met het 
evangelie, als dat één van de vele mogelijkheden is geworden om je leven in te richten? 
Ontstaat er niet een onoverbrugbare kloof in de kerk tussen ouderen en jongeren? Een 
kerk is toch bedoeld voor alle leeftijden? Jong en oud ontmoeten elkaar. Maar verstaan 
we elkaar nog wel?
 Op deze toerustingsavond neemt Robert Mazier ons mee in de zoektocht naar een 
kerk die van betekenis wil zijn voor jongeren en ouderen. Deze avond is met name ook 
bedoeld voor hen die werkzaam zijn in het jeugdwerk. We hopen tevens op de inbreng 
van jongeren zelf, zodat we niet alleen óver maar ook mét hen kunnen spreken.

Robert Mazier is adviseur, coach en trainer voor projecten van betekenis. Voor bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, scholen en netwerken die van betekenis willen zijn voor 
hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet 
dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring, 
onder andere bij JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
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Thema 5 - Een goede buur

- op donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur 
 in de ‘St. Antonius van Padua’, Grotestraat 148;
- inleider: dhr. Johan Huis in ’t Veld.

Het is ongetwijfeld het meest in het oog 
springende gebouw in Nijverdal: de rooms-
katholieke Antonius van Paduakerk aan de 
Grotestraat. Je kunt er niet omheen en het 
gebouw staat er al meer dan een eeuw. Veel 
Nijverdallers lopen of fietsen er dagelijks 
langs. Velen zullen ook wel eens binnen zijn 
gelopen of er zelfs een (uitvaart-)dienst hebben 
meegemaakt. Maar wat zit er achter de stenen 
van dit imposante gebouw? Wat is de historie? 
En nog belangrijker: wat gebeurt er vandaag de 
dag en wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Dhr. Huis in ’t Veld is één van de parochianen 
die zich ervoor inzetten om de kerk te bewaren 
en - nog belangrijker – nieuw leven in te blazen. 
Hij wil ons op deze avond vertellen en iets laten 
zien over de historie van de kerk. Hij wil ons ook 

meenemen door het gebouw en aan protestanten vertellen over ‘het rijke Roomse 
leven’ dat zich afspeelt tussen deze muren. Kortom: we gaan op bezoek bij de buren. 
En we weten: ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend!’ 
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Thema 6 - Eenvoudig leven

- op donderdag 1 december 2022 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: Koos van Noppen.

In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn om deze wereld onleefbaar te 
maken. Wie in dat besef de bijbel leest, voelt vragen bovenkomen als: ‘Wat moeten 
we doen?’, ‘Wat kunnen we nog?’, ‘Wat heeft prioriteit?’, ‘Wat is het goede leven?’ 
Samen met enkele anderen (theologen, een ethicus, een econoom) schreef Koos van 
Noppen daarover het boekje Eenvoudig leven. De auteurs proberen daarin een brug te 
slaan tussen bijbelgedeelten en de actualiteit van vandaag. De verhalen van een aantal 
‘groene Nederlanders’ illustreren hoe het eenvoudige leven er in de praktijk uit kan zien. 
Van Noppen zal daar nader bij stilstaan.  

 

Uit: Trouw

Koos van Noppen is journalist en is parttime werkzaam bij de missionaire organisatie 
IZB. Eerder werkte hij bij de EO, het Nederlands Dagblad, diverse kerkelijke bladen en 
in de bedrijfsjournalistiek. In 2018 publiceerde hij het pamflet ‘Messentrekkers bij de 
Nachtwacht’, waarin hij betoogde dat zorg voor de schepping geen module is die je naar 
believen kunt weglaten uit een christelijke levensstijl. Sindsdien spreekt en schrijft hij over 
nut en noodzaak van eenvoudig leven. 
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Thema 7 - De laatste dingen: het hiernamaals

- op woensdag 7 december 2022 om 19.30 uur in Het Centrum;
- inleider: ds. Hans van Dalen.

Is er leven na de dood? Deze vraag wordt door 
christenen met ‘ja’ beantwoord. Het maakt deel uit 
van ‘het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof’: ‘Ik 
geloof in de wederopstanding des vlezes en het eeuwig 
leven.’ Niet alleen het christendom, ook andere religies 
hebben een bepaald beeld van wat er zich over de 
grens van leven en dood afspeelt. Zelfs veel mensen 
die geen godsdienst belijden, hebben nog wel een idee 
‘dat er iets moet zijn.’ 
 Dat het met de dood niet afgelopen is, lees je ook in 
de Bijbel. Maar hoe ziet dat ‘hiernamaals’ er uit? Is het 
te vergelijken met het leven op aarde of is het totaal 
anders? Een vraag die daarbij vaak gesteld wordt, is: 
zullen we elkaar daar weer terugzien en herkennen? 
Daar staat in de Bijbel niet een uitgebreide beschrijving 
van. Bovendien zijn de gegevens erover niet altijd 
duidelijk en begrijpelijk. Hoe kan het ook: het gaat ons 
verstand te boven. Op deze avond willen we de bijbelse 
gegevens bekijken en proberen met elkaar antwoorden 
te zoeken op onze vragen hierover. Niet om onze 
nieuwsgierigheid te bevredigen, wel om met hoop en 
vertrouwen hier en nu in het leven te staan.
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Thema 8 - Kloosterleven in Overijssel

- op dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- inleider: prof.dr. Mees te Velde.

In onze mooie provincie zijn 
vele tientallen kloosters ge-
weest. Vandaag de dag is er nog 
maar een handvol over waar 
kloosterbroeders of -zusters 
wonen: in Denekamp, in Zende-
ren en in Zwolle bijvoorbeeld. 
Toch zijn er ook na de afbraak 
van de gebouwen of na de her-
bestemming tot appartemen-
tencomplex of verpleeghuis, 
nog steeds bijzondere verhalen 
te vertellen over het monastie-
ke leven met God. Over een dagelijks leven in radicale toewijding, in armoede, kuisheid 
en gehoorzaamheid, met als motto: ‘ora et labora’, ‘bid en werk’. En over hun bijdrage 
aan de geschiedenis en ontwikkeling van Overijssel. 

Professor Te Velde neemt ons mee op een rondreis langs twee categorieën kloosters: 
die uit de Middeleeuwen (bijv. het Stift in Weerselo en De Agnietenberg bij Zwolle) 
en die uit de negentiende / twintigste eeuw (bijv. de Franciscanessen in Denekamp 
en de Karmelieten in Zenderen). Hoe kwamen die kloosters tot stand? Wie woonden 
er? Hoe leefden zij? Wat betekenden de kloosters voor de samenleving? Hoe zijn ze 
langzamerhand uitgedoofd en opgeheven? En - zouden we vandaag nog zoiets als een 
klooster willen stichten?

Prof.dr. Mees te Velde was van 1988 tot 2015 hoogleraar kerkgeschiedenis na 1650, 
kerkrecht en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit te Kampen, van 2009 
tot 2015 was hij tevens rector en voorzitter van het college van bestuur. Hij was een van 
de initiatiefnemers van en rondleider in klooster Nieuw Sion, centrum voor ontmoeting, 
stilte en bezinning in Diepenveen. Hij is nog steeds actief in het vormen van een netwerk 
van kloosterplekken, zowel uit de Middeleeuwen als uit de negentiende en twintigste 
eeuw, om die onder de aandacht te brengen van burgers, passanten en toeristen in 
Overijssel.

Thomas a Kempis bij De Agnietenberg nabij Zwolle
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Thema 9 - Bijbellezen met Rembrandt

- op donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur in Het Centrum;
-  inleider: ds. Bertine van de Weg.

Rembrandt van Rijn staat erom bekend dat hij 
talloze afbeeldingen heeft gemaakt van verhalen 
en personen uit de bijbel. Er bestaat zelfs een 
zogenaamde Rembrandt-bijbel. Op bijzondere 
wijze weet Rembrandt door gebruik van licht 
en donker de toeschouwer te betrekken bij zijn 
werken. 
      Wat vertelt zo’n ets of schilderij ons over 
zijn tijd? Laat de weergave van Rembrandt ons 
iets zien van zijn visie op het verhaal dat hij 
heeft verbeeld? Kan zijn weergave ons helpen 
om meer inzicht te krijgen in het bijbelverhaal? 
We zullen enkele afbeeldingen bekijken en de 
bijbehorende bijbelteksten lezen en hierover 
met elkaar in gesprek gaan.
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Thema 10 - Medische ethiek – de betere mens

- op de donderdagen 2 en 9 februari 2023 om 19.30 uur in Het Centrum;
-  inleider: dr. Bert-Jan Heusinkveld.

Er worden twee avonden gehouden over medisch-
ethische onderwerpen. Op 2 februari gaat het over 
‘Het leven verbeteren met behulp van (medische) 
technologie’. We gaan kijken wat de mogelijkheden 
zijn om ons lichaam naar een niveau te brengen 
dat zonder technologie niet te bereiken is. Je 
kunt daarbij denken aan gedragsverbetering, 
levensverlenging, het uitbreiden van je geheugen 
of het koppelen van je brein aan een computer. 
Waar komt het verlangen vandaan om ons 
lichaam met behulp van technologie naar een 
hoger plan te brengen? En is dat hogere plan dan 
ook echt een verbetering van je leven? We kijken 
naar wat de bijbel ons zegt over mensverbetering 
en wat dat dan betekent voor ons omgaan met de 
toenemende medisch-technische mogelijkheden 
om ons lichaam te optimaliseren of uit te breiden 
tot een ‘hoger’ niveau.
 Op 9 februari gaat het over genetische modificatie. Hoe werkt erfelijkheid in het 
menselijk lichaam en wat zijn de toepassingen? We kijken naar erfelijkheidsonderzoek, 
erfelijke ziekten en (vanuit de eerste avond) naar toepassingen aan het begin van het 
leven: het optimaliseren of het upgraden van zich ontwikkelend leven – denk aan de 
‘designer-baby’ (kind met gewenste eigenschappen). Wat zegt de cultuur waarin wij 
leven over deze ontwikkelingen, wat zegt de bijbel en hoe komen we tot ethische 
beslissingen rond dit soort medisch-technisch handelen?

Dr. Bert-Jan Heusinkveld is als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te 
Daarle. In 2021 is hij gepromoveerd op De betere mens. Een medisch-ethisch kader voor 
mensverbetering vanuit christelijk perspectief.
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Thema 11 - Hoe moeten we ons Jezus’ kruisdood voorstellen?

- op donderdag 16 maart 2023 om 20.00 uur 
 in de Leerkamer;
- inleider: dr. Bert van Veluw.

Vorig jaar publiceerde dr. Bert van Veluw een boek over 
wat de ‘verbeelding’ van Jezus’ kruisdood genoemd 
zou kunnen worden. Het gaat dan om hedendaagse en 
Bijbelse metaforen, die de betekenis van de kruisdood 
van Jezus kunnen verduidelijken. De verzoening en 
de verlossing door de kruisdood van Jezus zijn te 
vergelijken met:

 -   de redding van mijnwerkers uit een ingestorte  
   mijnschacht;
 -   de redding van de wereld van de winterkoude  
   (film ‘Frozen’);
 -   de directeur van een kernreactor die zijn leven  
   geeft;

en met:
 -  het vrijkopen van slaven op de slavenmarkt;
 -  de strijd op het slagveld; 
 -  de genezing in het ziekenhuis.

De hedendaagse voorbeelden brengen ons dichter bij het geheimenis van Jezus’ 
kruisdood. Zo kunnen ze betekenis hebben voor ons persoonlijk geloofsleven. Ze zijn 
ook goed te gebruiken in een preek, op catechisatie en bij de kindernevendienst.

Dr. Bert van Veluw is emeritus-predikant te IJsselmuiden. In 2002 promoveerde hij op het 
proefschrift De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers 
van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer.
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Thema 12 - De Heilige Geest in ons leven

- op de woensdagen 10 en 17 mei 2023 om 20.00 uur in de Schaapskooi;
- inleider: ds. Gert de Ruiter.

Voor veel mensen is de Heilige Geest iets zweverigs. Ontdek tijdens deze thema-avonden 
dat het verhaal over de Heilige Geest verder gaat dan alleen de windvlaag op eerste 
Pinksterdag. De vlammetjes waren toen uiterlijke kenmerken van de Heilige Geest die 
in ons woont. Nog steeds kan je in de dagelijkse praktijk iets zien van de Heilige Geest. 
Nieuwsgierig wat? 

 De eerste avond staat in het teken van de gaven van de Heilige Geest. Dat zijn cadeaus 
die God je geeft om mee aan het werk te gaan. Zo lezen we al in het Oude Testament 
over Besaleël. Een veelzijdige bouwvakker die een huis voor God mag bouwen. Ontdek 
deze avond hoe getalenteerd jij bent.
 De tweede avond staat in het teken van de vrucht van de Heilige Geest. De apostel 
Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de Galaten. Dit wordt een boeiende avond over 
ons gedrag. Hoe handel je overeenkomstig de wil van God? Daarbij nemen we het leven 
en werken van Jezus als voorbeeld.

Ds. Gert de Ruiter is sinds 28 augustus 2022 als parttime predikant verbonden aan 
de Protestantse Gemeente te Hellendoorn, Kruidenwijk. Hij deelt graag persoonlijke 
verhalen, waardoor deze thema-avonden tevens leuk zijn om nader met de nieuwe 
voorganger kennis te maken. 
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Andere initiatieven

Op weg in de stilte
Steeds meer mensen vinden inspiratie voor hun leven door bewust stilte en bezinningstijd 
te zoeken. Sinds 2014/2015 biedt de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ mogelijkheden/
activiteiten aan rondom stilte, bezinning en meditatie om, juist ook samen, de stilte te 
zoeken en te ervaren. We gebruiken verschillende werkvormen zoals stiltewandelingen, 
lectio divina (= meditatief bijbellezen), creatieve bezinning, liederen/gebeden en 
dergelijke. Van tijd tot tijd nodigen we iemand uit die de (avond)bijeenkomst begeleidt 
vanuit zijn/haar eigen ervaring met spiritualiteit en meditatie. Soms sluiten we af met 
een korte viering (avondgebed) met stilte, liederen en een bijbellezing.
 De werkgroep ‘Op weg in de stilte’ valt onder de paraplu 
van de Raad van Kerken. De meditatieve bijeenkomsten 
van ‘Op weg in de stilte’ zijn min of meer de bakermat 
van de Kleine Kapel Noetsele, de Pioniersplek in Nijverdal. 
Dus, waar mogelijk, werken we samen. Voor ‘activiteiten’ 
van ‘Op weg in de stilte’ mogen we, in overleg, ook gebruik 
maken van een ruimte in De Levensbron, Nijkerkendijk 20 
in Nijverdal.

Via de kerkbladen en de diverse plaatselijke media proberen we u op de hoogte te 
houden. De meest actuele informatie kunt u vinden op onze facebookpagina www.
facebook.com/opwegindestilte. Contactpersoon is Thea van Pijkeren, tel. 0548-
617611, e-mail theavanpijkeren@gmail.com. 

Kampvuuravonden Nijverdal 
Ook het komende seizoen zullen er weer kampvuuravonden georganiseerd worden voor 
mannen. Tijdens de avonden hebben we af en toe een spreker en/of delen we kort iets 
uit de Bijbel. Verder is er veel ruimte voor gesprekken onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 De avonden vinden om de vijf weken op vrijdagavond plaats, en wel in de weken 5, 
10, 15 enz. met uitzondering van week 30 i.v.m. de zomerperiode. De avonden worden 
gehouden aan de Noordelijke hoofddijk 11 in Nijverdal en starten om 19.30 uur.
 Op Facebook zijn we te vinden via Kampvuur Avonden Nijverdal. Mocht je 
meegenomen willen worden in de mailinglijst dan kan je mailen naar kvahellendoorn@
gmail.com.

We kijken er naar uit om veel mannen te ontmoeten 
en te bemoedigen.

Werkgroep Kampvuuravonden Nijverdal,
Rene Winters
wintershellendoorn@hotmail.com.
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Kalender seizoen 2022-2023

Woensdag 21 september:  ‘Zorg voor de ziel’ – ‘De ziel tussen lichaam en geest’

Dinsdag 27 september:  openingsavond ‘Geduld met God’

Woensdag 28 september:  openingsmiddag ontmoetingskring 60+

Woensdag 28 september:  thema 1 (‘De tempel van Ezechiël - een venster op de  
       toekomst’)

Woensdag 5 oktober:  thema 2 (‘Orgaandonatie’)

Woensdag 12 oktober:  ‘Zorg voor de ziel’ – de bijbel

Woensdag 19 oktober:  ‘Zorg voor de ziel’ – de liturgie

Donderdag 20 oktober:  ‘Geloven in glas’

Woensdag 26 oktober:  thema 3 ‘Zorg voor de ziel’ – afsluitende avond

Woensdag 9 november:  thema 4 (‘De jeugd van tegenwoordig…’)

Donderdag 24 november:  thema 5 (‘Een goede buur’)

Donderdag 1 december:  thema 6 (‘Eenvoudig leven’)

Woensdag 7 december:  thema 7 (‘De laatste dingen: het hiernamaals’)

Dinsdag 10 januari:  bijbelkring Openbaring

Dinsdag 17 januari:  thema 8 (‘Kloosterleven in Overijssel’)

Dinsdag 24 januari:  bijbelkring Openbaring

Donderdag 26 januari:  thema 9 (‘Bijbellezen met Rembrandt’)

Donderdag 2 februari:  thema 10 (‘Medische ethiek – de betere mens’)

Dinsdag 7 februari:  bijbelkring Openbaring

Donderdag 9 februari:  thema 10 (‘Medische ethiek – de betere mens’)

Dinsdag 21 februari:  bijbelkring Openbaring

Donderdag 16 maart:  thema 11 (‘Hoe moeten we ons Jezus’ kruisdood   
       voorstellen?’)

Zaterdag 22 april:   Kerkhistorische excursie Gouda

Woensdag 10 mei:   thema 12 (‘De Heilige Geest in ons leven’)

Woensdag 17 mei:   thema 12 (‘De Heilige Geest in ons leven’)
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Kerk-Schoolgebouw De Schaapskooi - Kruidenwijk

Dorpskerk ‘n Oalen Griezen 

Hellendoorn

Het Centrum Nijverdal

De Regenboog
Nijverdal


