Zondag 29 september:
Van simpele visserman tot ster in Rome! De carrière van Simon Petrus:
Simon Bijl neemt ons mee in het leven van Petrus:
Wat is er van deze visser terechtgekomen als apostel? Hoe komt het dat zijn graf in Rome
te vinden is? De pausen in Rome claimen zijn opvolgers te zijn. Is dat terecht ?
Het hele verhaal wordt omlijst met muziek.
Simon Bijl:
Verteller
Ineke Jekel-Vroegop: Fluit
Ria Bijl-Haverdings : Piano
Dorpskerk Holten, aanvang19.00 uur
Entree is vrij, een gift voor koffie/thee wordt gewaardeerd.

Woensdag 6 november 2019 :
Van Hong Kong & Haïti tot in Holten.
Kerk in Actie - de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerken – verzorgt een
avond waar wij op een verrassende manier kennis kunnen maken met haar activiteiten.
Kerk in Actie werkt over de hele wereld en in Nederland samen met lokale
partnerorganisaties en kerken aan een betere wereld: van Hong Kong & Haïti tot in Holten.
Het belooft een boeiende en een inspirerende avond te worden met alle ruimte voor
discussie en uitwisseling. Graag tot dan!
Gebouw Irene, aanvang 20.00 uur. Inclusief koffie/thee.
Een vrije gift voor Kerk in Actie wordt op prijs gesteld.

Zondag 1 december 2019:
De ster van Bethlehem,
Welke ster hebben de Wijzen uit het Oosten aan de hemel gezien toen zij hun weg
vervolgden naar Bethlehem? Verwondering over de schepping zal ons ten deel vallen bij de
uitleg over het universum. We bezoeken de Sterrenwacht in Nijverdal.
(Een vervolg op deze middag zal plaats vinden op woensdag 15 januari waar we uitleg
krijgen over het “zonnelied’’ van Franciscus van Assisi. Zie volgende activiteit)
Vertrek vanaf de parkeerplaats Kandelaar :15.30 uur
Entree: 5,00 p.p Inclusief koffie/thee .
Kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten
georganiseerd door de interkerkelijke commissie Vorming & Toerusting
te Holten. Info: 0548-365466

Woensdag 15 Januari 2020:
Verwondering over de Schepping
Guy Dilweg – Franciscaan - vertelt over het Zonnelied van Franciscus en verbondenheid
met de aarde.
Van verwondering over het heelal, na het aanschouwen van de sterrenhemel, naar
verwondering over de aarde, zoals beschreven in het Zonnelied van Franciscus. Guy
Dilweg zal deze oude tekst tot leven brengen en plaatsen in een nieuw perspectief. De zorg
voor het gemeenschappelijk huis, onze zuster en moeder, de aarde. Want: “Geen andere
aarde dan deze, een blauwe knikker in een zwart heelal. Geen andere grond dan deze,
onder onze voeten, onder alle voeten”.
Ontmoetingsruimte de Kandelaar, aanvang 20.00 uur
Entree is vrij, een gift voor koffie/thee wordt gewaardeerd.

Goede Vrijdag 10 april 2020: Cantatedienst
Miroir de Peine en Christ lag in Totesbanden:
Voor de derde keer laat de Bachbeweging Twente, een ensemble o.l.v Frank Deiman dat
klassieke religieuze muziek ten gehore brengt, ons genieten van prachtige composities. Het
concert begint met ‘ Miroir de Peine’, een ontroerend mooie liederencyclus voor hoge stem
en orkest van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen, die hij componeerde in 1923.
Soliste is sopraan Diet Gerritsen.
Daarna volgt Bach’s cantate BWV 4 ’Christ lag in Totesbanden’ Johann Sebastian Bach
schreef deze cantate voor Eerste Paasdag. De eerste opvoering vond vermoedelijk plaats
in 1708. Later werd de cantate bewerkt voor opvoeringen in 1724 in Leipzig.
Tekst en melodie zijn een verduitste bewerking naar de Paassequens ‘Victimi Pascali
laudes ‘ (Laten wij het Paaslam eren.)
Deze uitvoering valt in de cyclus van de lijdensweek, in dat kader vindt de overdenking
plaats.
In samenwerking met de organisatie werkgroep Lijdensweek 2020, PKN Holten
en de “Stichting Kunst en Cultuur Holten”
Dorpskerk Holten, aanvang 19.00 uur.
Vrije toegang, uw gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren,
Interkerkelijke Commissie V&T

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

