
6. Pianoconcert Hanke Scheffer
Hanke Scheffer (1994) begon op 9 jarige leeftijd met piano 
spelen. In 2016 heeft ze haar diploma voor de Bachelor 
Klassiek piano behaald. Zij studeerde bij Frank Peters aan 
het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Dit jaar vervolgt zij 
haar studie bij Frank van de Laar. Zij zal deze avond 
werken van Schubert, Brahms, Ravel en Skrjabin ten 
gehore brengen.

Datum : zaterdag 18 maart 2017 om 19.30 uur
Locatie : in Grote kerk Halle
Contactpersoon: Frank van Meijl, T 0314-844289, E 
frankvmeijl@hotmail.com (geen opgave nodig)

7. Filmavond: The Attack
Een film naar het boek “Aanslag” van Yasmina Khadra. 
Amin, een Israëlische chirurg van Palestijnse afkomst, heeft
zich nooit met het conflict tussen beide volkeren willen 
bemoeien. Tot er op een dag een bom ontploft in het 
centrum van Tel Aviv. Zijn vrouw is omgekomen bij de 
aanslag en het blijkt dat ze erbij betrokken was.

Leiding: ds. C. van Dorp, em. predikant in Zelhem
Datum : donderdag 23 maart 2017 om 19.30 uur
Locatie : in Grote kerk Halle
Contactpersoon: Herma Garretsen-Wisselink, T 0314-
631527, E herma.garretsen@hetnet.nl

8. Als leven lijden wordt, is sterven een gewin
Je ziet de tekst wel eens boven een rouwadvertentie staan.
En het is ook zo: na een lang ziekbed van een geliefde kan 
de dood soms als een verlossing komen en voel je in 
eerste instantie vooral de opluchting. Gelukkig; niet meer 
die pijn, niet meer dat vechten, niet verder die aftakeling. 

Velen vinden dat je als mens het recht moet hebben om, 
als er geen uitzicht meer is op verbetering van de 
gezondheid, op een waardige manier te sterven. Zelf-
euthanasie zou een oplossing kunnen zijn. Het afgelopen 
jaar is het onderwerp veel onder de aandacht geweest, 
toen oud-politicus Van der Heijden en zijn vrouw samen uit 
het leven stapten. Het echtpaar was terminaal ziek en 
besloot daarom euthanasie te plegen. Door middel van een
advertentie in de krant wilden ze nog een steentje bijdragen
aan de discussie die er gaande is. 

Het is geweldig dat de zorg meer en meer verbetert en 
mensen de mogelijkheid geeft om steeds ouder te worden. 
Toch is een grote vraag: heeft dit niet ook zo zijn keerzijde?

Deze avond is bedoeld om met elkaar door te praten over 
de hele breedte van dit onderwerp. Wat betekent het voor 
mij dat de medische gezondheidszorg zoveel 
mogelijkheden kent? Welke overwegingen zijn er op het 
moment dat ik zelf of een geliefde ziek wordt? Welke 
afwegingen maak ik en waarom? Met andere woorden: 
waar sta ik zélf? 

Leiding: ds. M. van Meijl-Buitink, predikant in Halle
Datum : dinsdag 2 mei 2017 om 20.00 uur
Locatie : in Grote kerk Halle
Contactpersoon: Frank van Meijl, T 0314-844289, E 
frankvmeijl@hotmail.com

Opgave voor een activiteit uiterlijk een week van tevoren bij
de contactpersoon, tenzij anders staat vermeld. 

Kosten per activiteit  € 4,00 p.p. 

Programma Vorming & Toerusting voorjaar 2017
- uitnodiging tot inspiratie en ontmoeting -

Halle – Keijenborg – Zelhem
Voor iedereen – welkom – doe mee!

U heeft de nieuwe programmafolder van Vorming en 
Toerusting in handen. Een nieuw seizoen met tal van 
activiteiten begint. Bij V&T kan iedereen aanschuiven. U 
kunt er wat leren, of wat doen, of in gesprek gaan met 
anderen. We ontmoeten er bekenden, maar liefst ook nog-
niet-bekenden. Er zijn geen drempels, geen 
leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen… 

Onder goedkeuring van de Raad van Kerken Halle-
Keijenborg-Zelhem ontwerpt de commissie V&T al vele 
jaren een programma van heel verschillende activiteiten, 
die met God en bijbel, met kerk en geloof, met onze tijd en 
maatschappij - met ons leven dus - te maken hebben. 
Dit programma wordt uitgedacht met het oog op de 
parochianen van de R.K. St. Jan de Doper-kerk in 
Keijenborg en de gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente van Halle en die van Zelhem, de 
Lambertikerkgemeente. Maar ook van daarbuiten hopen we
dat mensen komen en willen instappen. Onze buren, 
vrienden of bekenden, iedereen eigenlijk uit onze dorpen – 
u bent welkom!

U kunt de aankondigingen in deze flyer beschouwen als 
even zovele uitnodigingen. Als iets u aanspreekt – alle 
activiteiten staan op zichzelf, u kunt aan één of veel meer 
kringen meedoen – vragen we meestal uw opgave, bij de 
contactpersoon. Let u op de opgave-datum! 
Soms kunnen activiteiten, die niet minstens 6 deelnemers 
halen, niet doorgaan; we laten dat zo snel mogelijk weten 
uiteraard. 

Er zijn nauwelijks kosten aan onze activiteiten verbonden. 
De gespreksleiders komen vrijwel allemaal ‘uit eigen kring’ 
en doen van harte – en voor niets – mee. Waarvoor 
uiteraard onze grote dank. 

In de verschillende kerk- en parochie-bladen worden de 
V&T-activiteiten kort tevoren nog eens aangekondigd. 
De meeste cursussen en kringen worden ook in Contact 
vermeld – als uitnodiging ook aan dorpsgenoten / niet-
kerkleden om mee te doen. 

Graag tot ziens bij één of meer van onze V&T-activiteiten!

Leden Commissie Vorming & Toerusting:
 Jos Peeters, Gerdien Kleistra-Schuyt, Frank van Meijl, 

 Herma Garretsen-Wisselink en Maja van der Veer.
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1. Bijbellezen i.s.m. Weisswasser
Wij lezen één Bijbelgedeelte per keer. Als 1e stap 
vergelijken wij verschillende vertalingen. Wij onderzoeken 
hoe de tekst in elkaar zit en  bespreken de vragen die dit 
oproept. 

Als 2e stap kijken wij naar het Bijbelgedeelte vanuit onze 
eigen ervaringen. Er zijn grote verschillen tussen onze 
leefwereld en die van de Oosterse wereld rond het Oude 
Testament of de Grieks-Romeinse wereld rond het Nieuwe 
Testament. Wat is dan de zeggingskracht van zo’n oude 
tekst in onze moderne tijd? 

Op deze manier lezen wij het boek Job. In het begin heeft 
Job de vraag naar de zin van zijn leven ontroerend aan de 
orde gesteld. In zijn klacht herkennen wij de discussie over 
de vragen rond ‘een voltooid leven’ en hulp bij zelfdoding. 
In de komende maanden lezen wij in de tweede helft van 
dit bijbelboek hoe Job antwoord krijgt en troost vindt. 

Ons gesprek wordt nog verbreed, doordat wij min of meer 
gelijk op lezen met de bijbelgroep in onze partnergemeente
Weisswasser. Wij sturen elkaar hiervan een verslag. Vaak 
komen zij tot een andere kijk; zo houden zij ons een spiegel
voor. 

Wij komen eens per maand bij elkaar. De volgende keer is 
op woensdag 18 januari, 10 – 12 uur in het kerkelijk 
centrum. Wij spreken de volgende keer af in onderling 
overleg. De deelnemers krijgen enkele dagen tevoren het 
gespreksmateriaal. Nieuwe deelnemers kunnen nu 
instappen. U kunt u opgeven bij mevr. Gerdien Kleistra of 
ds. Kees van Dorp.

Leiding: ds. C. van Dorp, em. predikant in Zelhem
Datum : woensdag 18 januari 2017 van 10-12 uur
Adres   : het Leerhuys, naast de Lambertikerk,Zelhem 
Contactpersoon: Gerdien Kleistra-Schuyt, T 0314-622164, 
E geke.kleistra@gmail.com

2. Open Deur-kring
De “Open Deur Kring” maakt gebruik van het maandblad 
Open Deur, een oecumenisch maandblad over vragen van 
geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerk. 
De onderwerpen worden met (bijbelse) verhalen en uitleg, 
gedichten en andere korte verhalen omlijst. De ervaring 
leert dat er altijd wel iets bij is dat je raakt of uitnodigt om 
over na te denken en om met anderen over door te praten. 
Daarbij zoeken we niet de discussie, maar willen we 
luisteren naar elkaars verhaal.
Elke 3e vrijdag in de maand staat de deur open als teken 
van gastvrijheid. We beginnen weer op vrijdag 20 januari. 
U, jij bent van harte welkom!

Datum : start op vrijdag 20 januari 2017, daarna elke 3e 
vrijdagochtend van de maand tussen  10.00 – 11.30 uur
Adres   : het Leerhuys, naast de Lambertikerk, Zelhem 
Contactpersoon: Gerdien Kleistra-Schuyt, T 0314-622164, 
E geke.kleistra@gmail.com

3. Om de juiste woorden van mijn lied,
een avond rondom de poëzie van Willem Barnard

Wie in Rozendaal gaat werken, kan er niet omheen: hier 
heeft jarenlang de dichter Willem Barnard (of: Guillaume 
van der Graft) gewoond en gewerkt. Hier zijn ook veel van 
zijn kerkliederen ontstaan. Ook het huidige nieuwe liedboek
kent veel werk van zijn hand. Maar wie was deze man, die 
na zijn emeritaat in Ellecom kwam wonen? Wat waren zijn 
drijfveren, waar lagen zijn theologische wortels? En vooral: 

hoe klinken zijn woorden vandaag de dag? Sinds ds. Frans 
Ort verbonden werd aan de gemeente van Rozendaal heeft
hij zich bezig gehouden met het werk van deze dichter. Op 
24 januari zal hij werk lezen van de Rozendaalse dichter en
toelichting geven bij de motieven en drijfveren uit Barnards 
leven. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van één 
van de belangrijkste dichters van kerkliederen uit de 
twintigste eeuw, is van harte uitgenodigd.

Leiding: ds. Frans Ort, predikant Dieren en Rozendaal
Datum : dinsdag 24 januari 2017 om 20.00 uur
Adres   : het Leerhuys, naast de Lambertikerk,Zelhem
Contactpersoon: Herma Garretsen-Wisselink, T 0314-
631527, E herma.garretsen@hetnet.nl

4. Excursie: Armeens Apostolische Kerk Almelo

We bezoeken de Armeens Apostolische kerk in Almelo. 
Krijgen daar een rondleiding en informatie over liturgie in de
Armeense kerk. Ook gaan we naar het naastliggende 
monument ter gedachtenis aan de Armeense genocide.Wilt
u mee? U kunt zich opgeven vòòr 18 februari bij Jos 
Peeters (josampeeters@hotmail.com) tel 0314-622235 of 
bij Maja van der Veer tel 0314-623063.

Er zijn geen kosten aan verbonden. We rijden met 
personenauto’s. Bij de opgave graag vermelden of u mee 
kunt rijden met de auto en  hoeveel passagiers u zonodig 
kunt meenemen.

Datum : zaterdag 25 februari 2017 van 13.30-16.00 uur
Locatie : Vriezenveenseweg 174, Almelo. Vertrek om 12.00 
uur vanaf de Lambertikerk Zelhem

5. Samen koken en eten in de Veertigdagen-tijd
De Veertigdagen-tijd is een tijd van inkeer en bezinning. We
bereiden ons voor op de Stille week, waarin Jezus’ lijden en
sterven herinnerd worden - om uit te komen bij de vreugde 
om zijn Opstanding op de Paasmorgen. 

Samen eten deden we eerder, maar nu we in het Leerhuys 
een fornuis hebben, kunnen we daar ook koken. Gezellig 
met een paar mensen een eenvoudige maaltijd bereiden en
daarna met iedereen, die zich heeft opgegeven, gaan eten. 
Er is een boekje met teksten en lezingen voor aan tafel. Net
als vorig jaar eten we steeds op de vrijdagavond in het 
Leerhuys. We beginnen op vrijdagavond 10 maart. De  
maaltijd begint om 18.00 uur. Wij hopen dat u een of 
meerdere avonden mee doet.

Datum :  vrijdag 10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 
2017 van 18-20 uur
Adres   : het Leerhuys, Markt 2A, Zelhem 
Contactpersoon : Gerdien Kleistra-Schuyt, T 0314-622164, 
E geke.kleistra@gmail.com
Opgave: Uiterlijk woensdag 8 maart bij de contactpersoon
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