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Programma 2016-2017 

 

Zondag 2 oktober 2016: Kerkdienst met zang van het Slavisch Byzantijns koor uit Zwolle. 

Dorpskerk, 19:00 uur. 
Rondom het thema “Geloof, Hoop en Liefde” gaat dit koor verschillende Russische - en Oekraïense 

liederen zingen. Het koor bestaat uit 28 leden en zingt volledig a capella.  

De 30 Wit Russische kinderen die 2 maanden in Rijssen-Holten verblijven om hier aan te sterken, 

zijn onze speciale gasten. Ds. S.M. Roozenboom verleent ook zijn medewerking. 

Het Slavisch Byzantijns koor, de Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen én de commissie Vorming 

en Toerusting heten u van harte welkom! 

De toegang is vrij, wel is er een mogelijkheid om uw vrije gift te geven. 
 

Vrijdag 28 oktober 2016: Voorstelling: “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther “ 

door theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard. Dorpskerk, 20:00 uur.  Dit ter 

gelegenheid van de 500-jarige Lutherherdenking in 2017. Entree: EUR 5,00.  

In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige 

gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen 

persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het 

geweten, de duivel en de vrije wil- voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd 

genoemd. 

Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. 

 

Woensdag 7 december 2016: Een avond over de vluchtelingenproblematiek i.s.m. de Syrisch 

Orthodoxe Kerk te Rijssen. De Kandelaar, 20:00 uur. Entree: ? 

Op een visite hebben we over de toestroom van vluchtelingen in Europa vaak gemakkelijk een 

mening klaar. Maar beseffen we wat het is een vluchteling te zijn? Alles laat je achter, je familie, je 

vaderland, je huis, je baan, je cultuur! Dan moet je proberen van de grond af aan een nieuw leven op 

te bouwen in een ander land met een heel andere samenleving. Bovendien zitten veel mensen in dat 

land helemaal niet op jou te wachten!  Stel jij was de vluchteling....... wat dan ? 

 

Zondag 29 januari  2017: Bezoek aan de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, in Almelo. 

Wat weet jij /u over andere kerkgenootschappen? Daarom hebben we een kleine excursie 

georganiseerd naar de Doopsgezinde kerk in Almelo. Ds. Carla Borger is daar predikant.  Zij zal ons 

vertellen over de Doopsgezinde kerk in Almelo en over de opmerkelijke en boeiende geschiedenis 

van de Doopsgezinden. Daarna volgt er een klein orgelconcert op het unieke orgel. Ontvangst met 

koffie en thee ongeveer 14:30 uur. Er is de mogelijkheid een vrije gift te geven. 

 

22 maart 2017 is er een avond over “Pelgrimeren “ in gebouw Irene. 20.00 uur. Entree: ? 

Pelgrimeren is in onze drukke tijd een hot item! Paul Reehuis, een karmeliet, die al jarenlang 

verbonden is aan de St. Jacobskapel in Nijmegen, zal ons deze avond vertellen over pelgrimeren en 

over zijn tocht naar Santiago de Compostela in Spanje. Vanuit de St. Jacobskapel vertrekken veel 

pelgrims naar Santiago de Compostela en naar andere bedevaartplaatsen. Als ze terugkomen 

vertellen ze meestal in de kapel hun ervaringen. 

 

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren! 

 

 



 

 

 

 

 

 


