Ons programma kan vanwege CORONA maatregelen wijzigen.
We houden u hiervan op de hoogte via de media.
Zondag 4 Oktober 2020:
Bezoek en rondleiding aan klooster Sion in Diepenveen:
Bent u nieuwsgierig naar het klooster? Naar alles wat zich binnen de muren bevindt ?
De kerk, de kapittelzaal, de bibliotheek, de refter? De werkhuizen, de boomgaard en de
begraafplaats?
Om 15.00 uur worden we rondgeleid waarbij de rondleiders stukjes uit het leven van de
monniken die hier woonden schetsen. Ze vertellen ook over de herbestemming en de
plannen van de stichting Nieuw Sion.
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Kandelaar om 14.20 uur met eigen vervoer.
Entree: € 5,00 p.p inclusief koffie/thee
Opgave: Indien mogelijk opgave per mail voor 25 september, erna.nijkamp@planet.nl ,
of telefonisch bij Erna Nijkamp: 0548-362996 of 06-37551208

Maandag 12 oktober 2020 :
Lezing door Leo Fijen: ” Wie ben ik : de reis van je hoofd naar je hart?”
Dat is de titel van de lezing door tv-journalist Leo Fijen . Leo legt in dit persoonlijke verhaal
uit dat hij zich laat inspireren door Henri Nouwen: ben ik wat ik bezit, ben ik wat ik doe of
ben ik wat anderen over mij zeggen? Alles wat buitenkant is, wordt relatief, zeker in deze
coronacrisis. Juist nu ontdekt iedereen dat het om de binnenkant gaat: ben ik het geliefde
kind van God? En om dat te kunnen ontdekken volgt Leo Fijen het spoor van de bekende
monnik Anselm Grün en schetst hij de stappen die iedere mens kan zetten: stil worden,
wachten, tijd nemen, de eigen schaduwen aanvaarden en tenslotte mogen beleven dat je
als mens gedragen wordt door de barmhartigheid van God en je naaste. Als je zo mag
leven, weet je je geborgen als geliefde kind van God.
Het verhaal van Leo Fijen past in een tijd die om deze spirituele ontdekkingstocht vraagt.
Nu we aan de buitenkant door van alles en nog wat beperkt worden, gaat het erom de
binnenkant te zoeken en daar een vrij mens te worden.
De Kandelaar : aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00 Inclusief koffie/thee.
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Woensdag 18 november 2020:
Theatervoorstelling “Wie stenen losbreekt “ door Kirsten Benschop:
Romy, een vrouw van middelbare leeftijd, wordt op een ochtend wakker met een bevreemd
gevoel. Ze is moe en voelt zich leeg. Onzekerheid bekruipt haar, want dit zijn gevoelens die
ze helemaal niet kent. Na een paar dagen besluit ze voor een korte retraite naar een
klooster te gaan, in de hoop daar rust te vinden en haar leven weer snel op orde te hebben.
Maar in het klooster maakt zij kennis met een geheel ander ritme, met stilte, met eenvoud
en met werk van auteurs die schrijven over thema’s die haar nu bijzonder treffen. Een
afdaling naar onverwerkt verleden en vragen hoe nu verder, ‘Wie stenen losbreekt’ is een
afwisselende voorstelling met scènes in het klooster, Flashbacks uit het leven van Romy én
geacteerde verhalen van o.a. Kahlil Gibran (De profeet), Primo Levi (Is dit een mens?) en
Antoine de Saint-Exupéry (De kleine prins). Als de dag aanbreekt dat Romy het klooster
weer zal verlaten bevindt ze zich op een keerpunt in haar leven.
In deze voorstelling wordt tevens geput uit werken van Anselm Grün, het Bijbelboek
Prediker en De Grote Zaal van Jacoba van Velde.
Dorpskerk Holten, aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,00 inclusief koffie/thee

Woensdag 27 Januari 2021:
Thema avond door Klaas van der Kamp (classispredikant PKN
Overijssel/Flevoland). “Millennials en geloof: een nieuwe insteek”
Millennials zijn mensen die tussen 1980 en 2000 geboren zijn. De nieuwe generatie. Ze zijn
druk. Tweeverdieners, of anderhalf verdieners. Ze maken per week een planning. Wie
brengt de kinderen naar de opvang en naar school? Wie neemt ze mee naar de zwemles?
Wanneer heeft de één sport? Wanneer kan de ander cursus volgen? Bij zo'n volle agenda
krijgt ook het geloof een andere plaats. Zijn we daarop voorbereid?
Dorpskerk, aanvang 20.00 uur.

Woensdag 17 maart 2021:
Avond over stervensbegeleiding en rouwverwerking mmv Akke Fokje Stienstra
(geestelijk verzorger ZGT Almelo/ Hengelo) en Akke Verhoeven (uitvaart
begeleider Holten )
Aandacht voor het levensverhaal, ander perspectief op leven en dood als je weet dat je
gaat sterven, zowel voor degene die overlijdt als de naaste(n).
Gevoelens en hoe daarmee om te gaan, hoe in gesprek te blijven als je er van nature
anders mee omgaat. Bv. de één wil graag alles van te voren regelen, een ander denkt dan
dat je het moment van sterven dichterbij haalt, over je afroept.
Wat is steunend, wat niet?
De rol van rituelen en symbolen
Hoe verweef je een verlies met je leven dat verder gaat ?
De Kandelaar , aanvang 20.00 uur.

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren!
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