
               
Vorming en Toerusting  (Leren en Ontmoeten) 

 

        Programmaboekje seizoen 2015-2016 

 

Voorwoord 

 

Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor het seizoen 2015-2016. 

Wij denken dat het een goed en gevarieerd aanbod is. Uiteraard hopen 

wij dat u dat ook vindt en dat het u aanspoort tot het bezoeken van onze 

thema-avonden. Want zonder uw aanwezigheid op die avonden zijn wij 

nergens. 

 

Voor de thema-avonden in het afgelopen seizoen was een goede 

belangstelling, ook van mensen uit andere kerkelijke en burgerlijke 

gemeenten. De gespreksgroep op woensdagmorgen functioneerde weer 

prima en ook over de ontmoetingsavonden hoorden we veel positieve 

reacties. Dit alles sterkt ons in de verwachting dat het in het nieuwe 

seizoen ook goed komt. 

 

Er is echter ook een punt van zorg: de bemensing van onze commissie. 

Helaas komt bij de samenstelling van de commissie het woord ‘vacature’ 

voor. Ondanks verwoede pogingen is het ons niet gelukt ‘vacaturevrij’ te 

worden. Helpt u ons zodat dit woord niet weer opgenomen hoeft te 

worden? 

 

Zoals u verderop ook in dit boekje kunt lezen is het thema van de 

ontmoetingsavonden ‘De beleving van het Heilig Avondmaal’. Een mooi 

thema om over te praten in huiskamersfeer.  

  

Wij hopen u deze winter vaak te mogen begroeten!  

 

De commissie Vorming & Toerusting. 

 

 
 



 

 

Samenstelling commissie Vorming & Toerusting  

 

Voorzitter:  vacature 

Secretaris: G.A. Antonides-Vink                   Boshoek 45 

tel. 646629  

 

Leden: 

J. Kamphuis-Schepers    Fortwijk 6           

tel. 671337 

L. Klunder-Roepers     Boshoek 12            

tel. 645900 

J. Kroese      Hoofdstraat 54 

tel. 641787 

E. van der Schee-Roest                           Nieuwstraat 25            

tel. 644063 

N. van der Vinne-Overvoorde                 Hoofdstraat 58   

tel. 641942 

D. de Vries-Hengelaar    2
e
 Blokweg 32             

tel. 644641  

G. Westerink                                                   Esdoornlaan 53                   

tel. 643477 

  

Adviserende leden: 

Ds. J.A. Antonides    Boshoek 45               

tel. 646629  

Ds. D.J.D. Kroeze          Frederik Hendrikstraat 19      

tel. 06-16856392 

Ds. F. Schipper                                              Hoofdstraat 36   

tel. 643139 

Ds. J.A. Droogendijk    President Kennedystraat 6   

tel. 625117 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gespreksgroep V&T op woensdagochtend 
  

Al vele jaren is er een levendige gespreksgroep, waarin onderwerpen uit 

ons christelijk geloof aan de orde komen in samenhang met ons actuele 

leven. We hebben te maken met heel wat uitdagingen. Soms wordt er 

van tevoren uit een handreiking een klein hoofdstuk gelezen, maar de 

gesprekken op de woensdagochtend nemen vaak een eigen wending. Zo 

komen er heel wat kanten van een onderwerp aan bod in een dieper en/of 

breder perspectief. De groep breidt zich zo nu en dan nog steeds uit. De 

meeste deelnemers zijn lid van de Protestantse gemeente in wording te 

Vroomshoop, maar ook anderen zijn welkom. Er worden ook 

onderwerpen door de deelnemers zelf aangereikt, omdat er iets speelt of 

omdat ze iets willen uitdiepen. Hebt u belangstelling om in het nieuwe 

seizoen met ons mee te denken en mee te praten op de zojuist 

aangegeven wijze, dan bent u van harte welkom! Eerst op proef 

meeluisteren en meebeleven kan en mag natuurlijk ook.  

 

Plaats en tijd: Kerkelijk Centrum Irene, woensdagmorgen om de veertien 

dagen van 9.30 uur tot 10.30 uur (10.45 uur).  

De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 7 oktober 2015.  

Gespreksleider in het seizoen 2015-2016: drs. J.A. Antonides. 

 

 



 

 

Ontmoetingsavonden 

  
Ook in het komende winterseizoen organiseren we ontmoetingsavonden 

in de vorm van huiskamergesprekken. Het bij elkaar komen in kleine 

kringen leidt meestal tot open gesprekken. Wij ontvangen hierover 

positieve reacties van de deelnemers. Hebt u nog niet aan deze 

ontmoetingsavonden meegedaan? Doen! Het werkt verrijkend.  

Het thema voor de ontmoetingsavonden van dit seizoen is: 

‘De beleving van het Heilig Avondmaal’.  

We denken hiermee een thema gevonden te hebben waar ieder wel wat 

over kan zeggen. Iedereen beleeft het Heilig Avondmaal op zijn of haar 

eigen manier. En in kleine groepjes praten we daar gemakkelijker over. 

We geven onze eigen beleving weer en horen over de beleving van 

anderen. 

 

Van deze avonden wordt een globaal verslag gemaakt met daarin de 

gedachten en meningen van de deelnemers, zodat ook de kerkenraad en 

de predikanten hiermee rekening kunnen houden. 

 

Na de startzondag krijgen de gespreksleiders en wijkouderlingen een 

instructie over het leiden van een ontmoetingsavond. 

 

Het kerkblad dat uitkomt voor de startzondag zal voorzien zijn van een 

aanmeldingsstrookje. Ook staat in het kerkblad waar u de strookjes kunt 

inleveren en voor welke datum. 

 

Wij hopen dat de ontmoetingsavonden verrijkende, stimulerende en 

inspirerende avonden zullen zijn. 

 



 

 

Vrouwencontactgroep ‘Dient de Here’ 

 

Eens in de veertien dagen komen we op donderdagavond vanaf 19.45 

uur bij elkaar. Doorgaans bestaan de vergaderingen voor de pauze uit het 

bespreken van een Bijbels onderwerp. Na de pauze wordt er een vrije 

bijdrage geleverd in de vorm van een gezelschapsspel, een gedicht en 

wat dies meer zij. Ook kan het Bijbels onderwerp voor de pauze worden 

afgewisseld door een actueel onderwerp of door een diapresentatie. 

 

Naast al het serieuze dat gedaan wordt, spreekt ook de gezelligheid een 

woordje mee. Ongeveer 20 vrouwen zijn lid. Heeft u belangstelling, 

neemt u dan contact op met de secretaresse mevr. M. Wessels-Lucas (tel. 

643529), of kom gewoon op onze eerste bijeenkomst op 1 oktober 2015 

in Kerkelijk Centrum Irene. 

 

 

Vrouwengroep ‘Ruth’ 

 

We komen eens in de veertien dagen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Het 

Anker, op woensdagavond vanaf 19.30 uur. 

Een gezellige groep van ongeveer 35 à 40 leden. 

 

Voor de pauze staat de Bijbel centraal en daarna hebben we zeer 

gevarieerde onderwerpen. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Onze startavond is op 30 september a.s. 

Informatie is te verkrijgen bij de secretaresse, mevr. H. Dooyeweerd (tel. 

642674). 

 

 



 

 

Thema-avonden 

 

Een nieuw programma voor het seizoen 2014-2015. U vindt hieronder 

het overzicht. De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur kunt 

u binnenlopen met gratis koffie/thee. Van harte welkom! 

 

 

Maandag  26 oktober 2015 

 

Spreker: mevr. Lenie Koerhuis en mevr. Janny Broekhuis 

Plaats:  Kerkelijk Centrum Het Anker 

Aanvang 20.00 uur 
 

Mantelzorg, vrijwilligerszorg en terminale thuiszorg 

 

Het zal u vast ter ore zijn gekomen dat er op de zorg bezuinigd wordt en 

dat er nog meer een beroep gedaan gaat worden op mantelzorgers en 

zorgvrijwilligers. Maar wat zijn mantelzorgers en wat kunnen 

zorgvrijwilligers betekenen voor mensen met een (lichamelijke, 

psychische, verstandelijke) beperking of in de laatste levensfase? 

 

De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en 

vrijwilligerszorg, heeft jarenlange ervaring met dit thema en verzorgt op 

26 oktober hierover een lezing. 

Deze lezing duurt ongeveer 2 x drie kwartier. 

 

Programma voor de pauze, gegeven door Lenie Koerhuis:  

 korte uitleg van wat de Vrijwillige Thuiszorg doet; 

 het verschil tussen mantelzorg en zorgvrijwilligers; 

 1 of 2 korte filmpjes over mantelzorg en/of zorgvrijwilligers. 

 

Programma na de pauze, gegeven door Janny Broekhuis: 

 korte uitleg over palliatieve en terminale zorg; 

 ‘aan een ieder in de laatste levensfase kunnen vrijwilligers, daar 

waar nodig, aandacht, nabijheid en ondersteuning bieden’; wat 

houdt dit in?  

 scholing en begeleiding vrijwilligers; 

 hoe kan ik een vrijwilliger aanvragen en hoe kan ik zelf 

vrijwilliger worden? 



 

 

Maandag        23 november 2015 

 

Spreker: Mariejanne Oldegbers 

Plaats:  Kerkelijk Centrum Irene 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Mijn geboorteland Korea 

 

Ik ben 34 jaar geleden geboren in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. 

De stad Seoul telt ongeveer 9,7 miljoen mensen en is een van de 

dichtstbevolkte steden ter wereld. Seoul ligt aan de oevers van de Han en 

is het politieke, culturele, sociale en economische centrum van Zuid-

Korea. 

Op heel jonge leeftijd ben ik naar Nederland gekomen en wel naar Den 

Ham, waar ik nog steeds woon, niet meer bij mijn ouders maar 

zelfstandig. 

In 2011 ben ik met mijn ouders naar Zuid-Korea geweest. Ik heb daar 

een enorm verschil met Nederland gezien en zeker met Den Ham of 

Vroomshoop.  

Deze avond wil ik u graag meenemen naar de andere kant van de wereld 

en wil ik u graag iets vertellen en laten zien van de reis, van de cultuur 

en van de mensen in Zuid-Korea. Het was een heel bijzondere ervaring. 

Vanavond een mooie gelegenheid om iets te weten te komen over Zuid-

Korea, de mensen en de cultuur. Van harte welkom! 

 

 



 

 

Maandag  18 januari 2016  

 

Spreker: ds. J.A. Droogendijk 

Plaats:  Kerkelijk Centrum Het Anker 

Aanvang:  20.00 uur 

 

Het vroege christendom 

 

Wij leven in een deel van de wereld dat gestempeld is door het 

christelijk geloof. Dat geloof heeft een oorsprong en kent een 

geschiedenis. Het kan helpen om daar oog voor te hebben. Enkele jaren 

geleden heeft de BBC een aantal documentaires uitgebracht over hoe het 

christendom zich ontwikkeld heeft. Samen gaan we kijken naar het 

eerste deel, waarin Diairmaid MacCulloch, hoogleraar in Oxford, ons 

wegwijs maakt in het vroege christendom. In 60 minuten komt veel 

informatie voorbij met – voor mij althans – verrassende inzichten.  

 

Nadat we ons zo hebben laten meenemen, is er gelegenheid om vragen te 

stellen en ervaringen uit te wisselen. Ik zal proberen om wat belangrijke 

gegevens op papier te hebben, zodat er een kader is waarin we een en 

ander kunnen plaatsen.  

 

Deze avond zorgt voor verbreding en verdieping: we vermeerderen onze 

kennis. Hiernaast leidt deze avond tot relativering: we ondergaan dat wij 

en de ons bekende manieren van geloven en kerk zijn een deel zijn van 

een groter en veelkleurig geheel. Ook kan deze avond inspirerend 

werken: merken hoe het christelijk geloof vorm heeft gekregen in 

diverse tijden en culturen geeft moed om het een en ander ter 

verwachten voor de toekomst. De eeuwen door zijn er moeilijkheden en 

uitdagingen geweest en nog steeds weten mensen zich aangesproken 

door Jezus Christus. Dat belooft dus wat als het gaat om de tijd die voor 

ons ligt. 

 

 

 



 

 

Maandag   22 februari 2016 

 

Spreker: dhr. Bert Oude Engberink. 

Plaats  Kerkelijk Centrum Irene 

Aanvang         20.00  uur 

 

Beeld over God en Gods beeld over de mens in het Jodendom 

(vervolglezing) 

  
Dhr. Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) is leraar in het 

basisonderwijs in Enschede. Als voorzitter en voorganger leidt hij de 

diensten van de Liberaal Joodse Gemeente Twente, die bijeenkomt in de 

sjoel van Haaksbergen. Daarnaast gaat hij ook voor in de sjoel van 

Weesp, van de conservatieve Masorti-gemeente Almere-Weesp. Enige 

jaren geleden richtte hij een leerhuis op in Haaksbergen en is daar vaste 

docent. Mede vanwege familiebanden met de geschiedenis van het kamp 

Mauthausen maakt hij deel uit van het bestuur van de Nederlandse 

Vriendenkring ‘Mauthausen’ en leidt hij de jaarlijkse herdenking van de 

Mauthausen-razzia in Twente. Dhr. Oude Engberink zal opnieuw 

kunnen spreken over Godsbeeld in het Jodendom.  Daaraan gekoppeld 

komen gedachten aan de orde over hoe er mogelijk vanuit ‘de hemel’ 

wordt gekeken naar de mens (het zogenaamde goddelijke mensbeeld).  

 

Soms voelen we ons zeer tot Hem nabij, terwijl er op andere momenten 

een onoverbrugbare afstand wordt ervaren. Vorige keer was de 

uitwisseling tussen de spreker en de deelnemers nog lang niet ten einde. 

Vandaar dat we hem opnieuw uitnodigen. Voor meer informatie zie 

tegen die tijd de berichten in de kerkbode.           

 

Commissie Kerk&Israel 

 

 

 

 



 

 

Maandag   14 maart 2016  

 

Spreker: dhr. en mevr. Visser 

Plaats:  Kerkelijk Centrum Het Anker 

Aanvang 20.00 uur 

 

Op  de fiets op pelgrimstocht naar ROME 

 

Het vreemde is dat, waar je ook komt in Europa, iedereen wel gebruik 

maakt van het adagium Omnes viae Romam perducunt: alle wegen 

leiden naar Rome. We weten dat al sinds de Romeinen mensen vanuit 

onze streken heen en weer reisden naar Rome. De Via Francigena (VF) 

is onder deze naam voor het eerst genoemd in de Actum Clusio, een 

perkament uit 876 dat wordt bewaard in de Abdij San Salvatore in 

Monte Amiata (Toscane). 

In 1994 heeft de Raad van Europa, op voorstel van het Italiaanse 

Ministerie van Toerisme, besloten deze Via Francigena op te nemen in 

de lijst van Europese Culturele wegen. Aldus herleeft een oude 

pelgrimsroute naar Rome, die zijn hoogtepunt had in de dertiende eeuw. 

De route begint in Canterbury in het zuidoosten van Engeland en loopt 

verder via Frankrijk en Zwitserland om te eindigen in Rome. 

Met een dergelijke rijke historische achtergrond, is het verwonderlijk dat 

er maar zo weinig bekend is over hedendaagse ervaringen van pelgrims 

die op eigen kracht naar Rome zijn gegaan. 

Dat brengt ons bij de motieven van de hedendaagse pelgrim. Wat bezielt 

iemand om op eigen kracht naar Rome te lopen of te fietsen? Wat 

beweegt iemand om maanden van voorbereiding te steken in zijn, haar 

of hun tocht? 

Pelgrimeren, pelgrim, pilgrim, pellegrino, komt van het Latijnse 

peregrinus, dat betekent iemand die over de akkers loopt, een 

‘landloper’. Dat is de herkomst van het woord, maar wat bedoelen we er 

tegenwoordig mee? Iemand die onderweg is naar een bijzonder doel, 

meestal een religieus doel. Die tocht hoeft niet noodzakelijk meer dwars 

door de velden te gaan, in een touringcar mag ook, maar de beste 

pelgrims, de echte, zijn toch zij die te voet of op de fiets onderweg zijn 

naar een heiligdom, naar een doel, liefst een ver doel. 

Pelgrimeren kan in principe naar ieder doel, het hoeft niet uitsluitend een 

religieus doel te zijn. Pelgrimeren hoort wel bij het christelijk geloof. 

Ook andere religies kennen dit verschijnsel.  



Gaarne laten we deze avond beelden zien van onze fietstocht 

(pelgrimage) naar Rome en van de bijzondere ontmoetingen en 

ervaringen onderweg.  

 

 

 

Zaterdag 16 april 2016 

 

Het afsluitende uitje brengt ons dit jaar naar Enschede en wel naar ‘Het 

huis van verhalen’ in de wijk Roombeek. Het Huis van Verhalen is een 

centrale ontmoetingsplek in Roombeek waar verhalen centraal staan. 

Verhalen van mensen die de Vuurwerkramp hebben meegemaakt. 

Verhalen over de wederopbouw van de wijk Roombeek. Verhalen van 

mensen die nu in de wijk wonen.  

 

Na een inleiding in het huis van verhalen krijgen we onder begeleiding 

van een ambassadeur een rondleiding door de wijk Roombeek. U hoort 

over de geschiedenis van de wijk, over de vuurwerkramp en u kunt zien 

hoe de wijk weer is opgebouwd en de bijzondere architectuur die hier 

aanwezig is. 
 

 

 

Lectuurtafels 

 

In beide kerken beschikken we in de hal over een lectuurtafel. Ook het 

komende winterseizoen zult u weer afdrukken kunnen aantreffen van 

interessante artikelen uit landelijke of regionale kerkbladen. De 

commissie Vorming en Toerusting zal o.a. proberen artikelen te vinden 

die betrekking hebben op onderwerpen die het komende seizoen aan de 

orde zullen komen. Alle bladen, folders en andere informatie kunt u vrij 

meenemen. 

 

 

Koffiemorgens 

 

De samenwerkende kerken (Protestantse gemeente in wording, 

Pinkstergemeente en Baptistengemeente)  houden twee keer per jaar een 

koffiemorgen. Hiervoor wordt iemand uitgenodigd die een bepaald 

onderwerp behandelt. Kinderoppas is aanwezig.Tijd en plaats: zie t.z.t. 

in de kerkbodes. 

 



 

 

Tot besluit 

 

We hopen dat de thema-avonden voor u interessant zijn. Wij hopen dat 

u/jij het komende seizoen weer/ook actief gaat deelnemen aan de 

gespreks- of studiemogelijkheden. 

Heeft u opmerkingen, suggesties over thema-avonden voor een volgend 

seizoen of kritiek? Laat dit even weten! 

De secretaris zal het graag noteren. 


