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Zondag 30 september 2018 : Bezoek aan het Iconenmuseum te Kampen 
In het museum ontdekt u op een laagdrempelige manier wat een icoon is en welke stijlen er 
zijn. Ook wordt duidelijk wat iconen voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog 
vervullen: iconen vormen immers nog steeds een bron van kracht en inspiratie.   
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats achter de Kandelaar 
De kosten zijn: €10,00 per persoon, inclusief rondleiding, koffie/thee.  
 

 

Woensdag 10 oktober 2018 : Conference en luisterliederen door 
Charlotte Glorie: Thema  “Op het gevoel” 
Durf jij het aan om je een spiegel te laten voorhouden en verder te kijken dan je neus lang 
is? Laat je dan verrassen door de originele kijk op het leven, het geloof en de maatschappij 
van deze kleinkunstenares. Charlotte schrijft al haar teksten en melodieën zelf en begeleidt 
zichzelf aan de piano. Zij heeft met haar visuele beperking een eigen blik op de wereld. De 
muziek van al haar liederen ligt goed in het gehoor en is tegelijk verrassend. Haar teksten 
zitten vol woordspelingen en onverwachte wendingen. 
Gebouw Irene, aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00 inclusief koffie/thee. 
 

 

Donderdag 22 November 2018 : Theaterstuk “De Omzieners” door de 
Joseph Wresinski stichting 
Deze theaterproductie wordt gebracht door een multicultureel collectief van mensen die 
leven in ernstige achterstand, i.s.m. ervaren theatermakers en productieleiding.  
De OmZieners is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op 
eigenlijk elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc.  
Met De OmZieners brengen ervaringsdeskundigen die kwetsbaarheid op een indringende 
manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht. Daarmee maken zij het leven 
van de mensen invoelbaar en brengen een gesprek op gang over de vraag hoe de 
samenleving een betekenisvolle plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties.  
De Kandelaar, de kerkzaal zal worden omgetoverd tot een echt theater. 
Aanvang 20.00 uur ( koffie om 19.45 uur)  
Vrije gift bij de uitgang voor de Wresinski stichting. 
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Donderdag 24 Januari 2019  Thema  “Voedsel Verbindt” door Ir. Wiggele 

Oosterhoff   van CCA= Contact Christelijke Agrariërs  
In sommige delen van de wereld is er een tekort aan voedsel, in andere delen van de 
wereld worden mensen te dik door ongezond voedsel. 
Boeren en tuinders produceren voedsel of leveren grondstoffen aan de 
voedingsmiddelenindustrie. De afstand tussen producenten en consumenten is soms 
groot.  
Tijdens deze thema-avond gaan we dieper in op ontwikkelingen in het eet- en kookgedrag 
van burgers, op de verschillen tussen de stad en het platteland en op ontwikkelingen in de 
land- en tuinbouw. Het thema van de avond is dan ook: voedsel verbindt! Ieder mens heeft 
immers eten nodig!  
Ontmoetingsruimte de Kandelaar 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 5,00 inclusief koffie/thee 
 
 

 

Zondag 14 april 2019 om 19.00 uur :  Stabat Mater van Pergolesie in de 
Dorpskerk Holten o.l.v. Frank Deiman 
Opnieuw laat de Bachbeweging Twente dat klassieke religieuze muziek ten gehore brengt 
tijdens kerkdiensten in de regio, ons genieten van een prachtige uitvoering.  
Het Stabat Mater is gebaseerd op een cyclus van gezangen over Maria, rond 1300 
geschreven door Jacopone da Todi. De eerste regel luidt: ‘Huilend stond de moeder aan de 
voet van het kruis, waaraan haar zoon te sterven hing’. De compositie van Pergolesi 
dateert uit 1736 en wordt gezien als zijn meest bekende werk.  
In samenwerking met Kunst en Cultuur Holten 
Dorpskerk Holten 
Vrije toegang, uw gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             Wij hopen dat dit programma u zal inspireren, 

                        Interkerkelijke Commissie V&T 

                                             


