Kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten
georganiseerd door de interkerkelijke commissie Vorming & Toerusting
te Holten. Info: 0548-365466
Programma 2017-2018

Zondag 24 september: Bezoek aan de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, te Enschede.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats achter de Kandelaar
De verbouwde Vredeskerk in Enschede heeft in 2015 de nieuwe naam Ontmoetingskerk gekregen. Zij is
voortaan de stadskerk van de gezamenlijke kerkelijke wijken van de gemeente. Na een moeizaam proces van
het afstoten van vele oude kerkgebouwen is er eigenlijk een nieuwe gemeente ontstaan rondom deze
Ontmoetingskerk. Wij krijgen een presentatie te horen over gemeente-zijn in de stad. Voor welke uitdagingen
zij staan en hun plannen voor de nabije toekomst.
Om 16.30 uur is er een Taizédienst, die wij mogen meemaken. Wij hopen op uw belangstelling!

Woensdag 11 oktober: Theatervoorstelling “List en bedrog” door Kees Posthumus en Juul
Beerda om 20.00 uur in de Dorpskerk.
In hun voorstelling “List en bedrog/de Jakobverhalen” steken verhalenverteller Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda de kleurrijke en spannende verhalen over aartsvader Jakob in een nieuw jasje.
Beluister op het puntje van je stoel het onthutsende verhaal over Jacob en zijn familie. Een menselijke soap
zou je kunnen zeggen. Posthumus en Beerda nemen je op speelse wijze mee in het verhaal dat je doet
verbazen, lachen, (ver)oordelen, …
Regisseur is Heleen Hennink

Entree € 5,00

Woensdag 29 November : Waardig leven/waardig sterven in samenwerking met de
huisartsenpraktijk Holten, aanvang 20.00 uur in de Kandelaar ( koffie om 19.45 uur)
Begrippen zoals o.a. euthanasie/palliatieve sedatie/voltooid leven doen nogal eens het nodige stof
opwaaien. Ook leidt het vaak tot spraakverwarring aangezien niet iedereen het over hetzelfde heeft.
Op deze avond zal er deskundige uitleg zijn over deze begrippen.
We zijn verheugd dat de Holtense huisartsen en pastor H.Bloo medewerking willen verlenen en er is
gelegenheid tot vragen/discussie.
Het belooft een informatieve en boeiende bijeenkomst te worden.

Zondag 3 december om 19.00 uur in de Dorpskerk: Bachbeweging Twente :
Cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 61)
Deze cantate componeerde Bach speciaal voor de eerste Adventszondag en werd voor het eerst opgevoerd op
2 december 1714. De Bachbeweging Twente is een ensemble o.l.v. Frank Deiman. Ze komen 3 december met
vier solozangers, een strijkkwartet en organist naar Holten, om u in de Dorpskerk te laten genieten van
de geniale muziek van Johann Sebastiaan Bach in een bezielde uitvoering op de eerste Adventszondag.
De avond wordt georganiseerd samen met de stichting Kunst en Cultuur Holten.
Vrije toegang, uw gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Donderdag 11 januari : Kerk en samenleving door Dr. P.H. Donner, vice president van de
Raad van State, in de Kandelaar. 19.30 uur
Het thema “Geloven in een veranderde samenleving” is in deze tijd zowel maatschappelijk als kerkelijk
bijzonder actueel. De plaats van religie in de samenleving is onderhevig aan verandering. Religie wordt meer
en meer ervaren als een zuivere privé- aangelegenheid. De kerkelijke gemeenschappen zien een overheid die
veelal geen oog (meer) heeft voor hun brede inzet. Die huiver wordt steeds dominanter waarbij een
kerkganger zich uiteindelijk vervreemd kan gaan voelen van maatschappelijke discussies die een raakvlak
hebben met religie. Als commissie zijn wij bijzonder verheugd dat de heer Donner zich bereid heeft verklaard
om vanuit zijn christelijke achtergrond, kennis en ervaring over dit onderwerp te spreken.

Zondag 11 maart : De “Via Crucis” van Franz Liszt, uitgevoerd door het Twents Liturgiekoor.
Dorpskerk: 19.00 uur.
Het Twents Liturgiekoor dat hier al vaker heeft gezongen, zal nu de “Via Crucis” van Franz Liszt voor ons ten
gehore brengen. Dit beroemde koorwerk volgt de lijdensweg van Jezus vanaf het moment dat Hij gevangen
genomen wordt tot aan Zijn graflegging. Het koor zingt in het Latijn, maar u krijgt een liturgie waarin naast
het Latijn de Nederlandse tekst staat. Na afloop is er een collecte.

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren,
Namens de commissie:

