
Voorwoord
Na de zomertijd pakken we de draad weer op.  
Op school, op het werk, thuis en in de kerk.
Op deze pagina vindt u/ vind jij de activiteiten van 
de kerken in de zgn. “Oude IJssel Regio”.
De commissie Ontmoeting en Bezinning verzamelt 
die activiteiten. Voor opgave kan gebeld of gemaild 
worden naar de leider/ contactpersoon van de 
betreffende activiteit. Opgave is gewenst, bij 
sommige avonden zelfs nodig.
Bijdrage in de kosten: een vrije gift. Bij sommige 
onderdelen staat een bedrag aangegeven.

Een goed seizoen toegewenst, Commissie 
Ontmoeting en Bezinning ‘Oude IJssel Regio’

PROGRAMMA ONTMOETING EN BEZINNING “Oude IJssel Regio” 2013 / 2014

Avonden Stichting 
Vrienden van de 
Lathumse Kerk
Locatie: Lathumse kerk

•  27 september: 
openingsconcert op het 
orgel door Piet Cnossen m.m.v. Mirjam Mudde en 
Jos Dingelhof.  
In het voorprogramma Eva Peet, harp.

•  29 november: Tessa Zoutendijk en Jaap Berends, 
gitaar en zang.

•  21 maart: Devils in Disguise, een lente concert van 
3 heren met drie stemmige zang en muziek.

Tijd: 20.00 uur, Locatie: PKN kerk Lathum
Info en reserveren van de kaarten: 0313-631915 of 
0313-632157

Angerlo-Doesburg

Ouderencontact, start donderdagmiddag 19 
september 2013
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 
55 jaar en ouder.
De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag.
•  19 september: “Made in Taiwan “ Ds. Chris Kors 

uit Doesburg
•  17 oktober: “Geloven achter de tralies” Ds. 

Liesbeth Burger uit Warnsveld
•  14 november:“Geloven met al je zintuigen” Ds. 

Roelie Reiling uit Steenderen
• 19 december: Kerstmiddag m.m.v. ds. Chris Kors
•  16 januari: “Santiago de Compostella “ Gerard en 

Wil v.d. Vlies
•  13 februari: “Het ooievaarsdorp in Gorssel “ De 

heer Henk Hietbrink uit Epse
•  13 maart: “Boerenjeugd op de grens van 1951 tot 

1967. ”De heer Henk Harmsen uit Stokkum,
•  10 april: “ Op weg naar Pasen” m.m.v. Ds. Chris Kors.
•  15 mei: Afsluiting van het seizoen
Tijd: 14.30 uur, Locatie: Wehmerhof, Dorpstraat 33 
Angerlo (op het terrein van de Galluskerk)
Info: Ine Lebbink, tel. 0313 47 4521,  
email: ajlebbink@planet.nl

Lezing Economie, Crisis en Christendom,
woensdag 2 oktober 2013
Thema´s:  Wat doet deze crisis met ons? Wat bieden 
de verhalen uit de Bijbel ons in deze crisis? Wat 
vraagt deze crisis van ons? Onder leiding van 
Richard Klooster praten we hierover.
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Maartenshuis, Roggestraat 7 Doesburg
Opgave en info bij christinaeijgenhuijsen@gmail.
com,  tel. 06-44.22.3118

Gesprekskring 
op zondagavond start 6 oktober 2013
Dit is een voortzetting van de gesprekskring van vorige 
seizoenen. We beginnen met de bespreking van het 
boek “In therapie bij Jezus” van Anselm Grün
Tijd: 20.00 uur, Locatie: Roggestraat 20, Doesburg
Opgave en info, Christina de Jager 
christinaeijgenhuijsen@gmail.com, 
of bel: 06-44 22 3118

Zingen uit het Nieuwe Liedboek met de cantorij,
dinsdag 8 oktober 2013
Onder leiding van Wilbert Berendsen en met 
medewerking van de Cantorij van de Martinikerk 
maken we kennis met de veelzijdigheid van het 
Nieuwe Liedboek.
Tijd: 20.00 uur, Locatie: Grote of Martinikerk,  
op de Markt in Doesburg

Lezing over architectuur van kerken,
woensdag 9 oktober 2013
In de lezing wil Marcel Barzilay ingaan op de 
functies die een kerkgebouw kan hebben, aan de 
hand van oude- maar vooral ook enkele recente 
voorbeelden in Nederland. Bij voldoende interesse 
een excursie (op vrijdag 25 oktober) naar een 
aantal van deze kerken.
Tijd: 20.00 uur, 
Locatie: Maartenshuis, Roggestraat 7 Doesburg
Opgave en info bij christinaeijgenhuijsen@gmail.
com, of bel: 06-44 22 3118

Lezing door Jean Klare over de ‘Atlas van de 
belevingswereld’, woensdag 16 oktober 2013
Dit boek is een atlas met ideeëncartografie. Het is 
geschreven door Jean Klare en Louise van Swaaij.
In de Belevingswereld zijn de landen, steden, 
rivieren en eilanden geen plaatsen, maar ideeën. 
Ze heten Verandering, Chaos of Groei, en liggen 
in gebieden als Bergen van Werk, Zee van 
Mogelijkheden of Bronnen van Inspiratie.  
www.atlasvandebelevingswereld.nl U kunt een 
exemplaar kopen dat op deze avond wordt 
gesigneerd door Jean Klare.
Tijd: 20.00 uur, 
Locatie: Wehmerhof, Dorpsstraat 31 Angerlo
Opgave en info bij christinaeijgenhuijsen@gmail.
com, tel. 06-44.22.3118

‘Wijsheid in kleur’, 
woensdag 23 oktober, 6- en 20 november 2013
Zo noemde Ruud Bartlema zijn projekt waarin hij 
de letters van het Hebreeuwse alfabet schilderde 
vanuit hun mystieke betekenis. Aan de hand van 
zijn schilderijen dompelen ook wij ons onder in 
wereld van de joodse mystiek.
Tijd: 20.00 uur, Locatie: Maartenshuis, Roggestraat 7 
Doesburg. Bijdrage: voor koffie/thee en materialen: 
15,- euro
Opgave en info ds..Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel. 0313-844539

Schilderen van uit de Stilte, 
woensdag 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november 
2013
12, 19, 26 maart en 2 en 9 april 2014.
Stilte en rust zijn voor veel mensen zeldzaam. Het 
komende seizoen krijgt u de kans om wekelijks 
een baken van rust te beleven. Het is een serie van 
vijf avonden in het najaar en vijf avonden in het 
voorjaar. In het najaar is het thema Wijsheid. In het 
voorjaar - de 40-dagentijd - staan we stil bij het 
woord Passie.
Tijd: 20.00 tot 22.00, Locatie: De Schilderschool, 
Oranjesingel 16, Doesburg
Opgave en info, André Bikker, tel. 0313-438470 of 
www.schilderschool.info

Culturele stedentrip - Amsterdam – 
‘Met het hoofd omhoog‘ 
9 november 2013
Een wandeling door hartje Amsterdam, maar nu 
doen we dat voor een heel deel met het hoofd 
omhoog! Om te kijken naar prachtige gevelstenen 
en hun verhalen te horen. Afsluiting van deze 
dagtocht om 17.00 uur met de Choral Evensong in 
de St. Nicolaaskerk en nog een hapje eten.
Richtprijs voor deze dag (uitgaande van reizen met 
kortingskaart): 45,- euro
Tijd: vertrek vanuit Doesburg om 8.30 uur / 
rond 23.00 uur thuis
Opgave en info bij ds. Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel.0313-844539

Culturele stedentrip - Deventer -  
‘In de voetsporen van Lebuinus,  
Geert Grote en Etty Hillesum’, 
zaterdag 18 januari 2014
Deventer: een stad die onlosmakelijk verbonden 
is met inspirerende personen zoals Etty Hillesum 
die op 15 januari 2014 100 jaar geleden geboren 
werd. We dompelen ons een dag onder in het 
denken van deze inspirerende denkers. Richtprijs 
(uitgaande van reizen met kortingskaart): 25 euro 
Tijd: vertrek vanuit Doesburg: 9.00 uur.
Opgave en info bij ds. Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel.0313-844539

Biblioloog
woensdag 8- en 15 januari 2014
Een nieuwe manier van Bijbelverhalen tevoorschijn 
luisteren, geworteld in de joodse mystieke 
gedachte dat een tekst bestaat uit ‘zwart vuur’ 
(letters) en ‘wit vuur’ (witruimte tussen de letters). 
De methode veronderstelt geen voorkennis 
van Bijbelverhalen, is daardoor voor velen een 
boeiende ervaring.
Tijd: 20.00-22.00 uur, Locatie: Wehmerhof, 
Dorpstraat 33 Angerlo,
Bijdrage: voor koffie/thee en materialen:  8,- euro
Opgave en info ds..Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel. 0313-844539

Wie zijn wij dan? 
woensdag 22 januari en 5- en 12 februari 2014
Zoektocht naar hoe mensen met verschillende 
verbeeldingen van God, wereld en mens 
elkaar kunnen verstaan (aan de hand van het 

gelijknamige boek van Mechteld Jansen, bijzonder 
hoogleraar missiologie PThU)
Tijd:20.00-22.00 uur, 
Locatie: Wehmerhof, Dorpstraat 33 Angerlo
Bijdrage: voor koffie/thee en materialen: 10,- euro
Opgave en info ds. Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel.0313-844539

Lezing project “Een betere toekomst voor de 
vrouwen van Timal/Nepal en hun gezinnen”,
woensdag, 29 januari 2014
De presentatie spitst zich toe op de projecten van 
de stichting om duizenden vrouwen van Timal op 
weg te helpen naar een betere toekomst. Sprekers: 
Tanja Kruk-Schwartz en Ben Kruk van de stichting 
Sathsathai Deze avond organiseert de Raad van 
Kerken
Tijd: 19.45 uur, Locatie: Atrium H. Martinuskerk, 
Juliana van Stolberglaan 3, Doesburg

Nationale Gedichtendag en gedichtenwedstrijd, 
donderdag 30 januari 2014
30 januari 2014 is de Nationale Gedichtendag en 
aftrap van de Poëzieweek.  
Thema: ‘Verwondering’. Najaar 2013 wordt 
wederom een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. 
Slotmanifestatie op 30 januari in de Galluskerk in 
Angerlo, aanvang 20.00 uur
Voorbereiding en aansturing: ds. Chris Kors, chris.
kors@gmail.com, tel.0313-844539
Mantelzorg 
woensdagmiddag 23 april 2014
Met veel genoegen nodigt de Werkgroep Pastoraat 
van de Prot. Gem. te Angerlo-Doesburg en 
Menzelzorgorganisatie VIT u uit voor een middag 
over mantelzorg, met als gastspreker Marinus van 
den Berg.
Tijd: 15.00 -17.00 uur, met gastvrij onthaal na 
afloop, Locatie: Martinikerk Doesburg
Opgave en info bij ds. Chris Kors, chris.kors@gmail.
com, tel.0313-844539

Lucht & Licht - een blik achter de schermen van 
een kunstzinnig project in de Martinikerk, 
donderdag 24 april 2014
Wat voor verhaal zit er achter de ruimtelijke 
beelden die in de hele Meimaand in de Martinikerk 
te zien zijn? Wat voor verhaal vertellen deze 
beelden over de Martinikerk en over onze eigen 
zoektocht en spiritualiteit in het leven? Beeldmens 
André Bikker en ds. Chris Kors nemen u mee in 
Lucht & Licht.
Tijd: 20:00-22:00 uur,
Locatie: Martinikerk Doesburg

Modeshow van SARI Fair Fashion in de 
Martinikerk 
14 mei 2014
Een modeshow van SARI in de Martinikerk. 
Gemeenteleden showen de kleding in het koor 
van de kerk. Een belangrijk deel van de kleding 
collectie is van het eigen SARI merk en andere 
fairtrademerken. De kleding die geshowd wordt, 
de stoffen, sjaals en sieraden, kunnen na afloop 
van de modeshow gekocht worden. Vooraf willen 
de medewerkers van Sari (kort) vertellen over de 
doelstelling en werkwijze van de organisatie; m.n. 
de arbeidsomstandigheden in de confectie worden 
belicht. Tijd: 20.00 uur. 

Gasthuiskerk
Remonstrantse
Gemeente Doesburg

Spiritueel wandelen 
op de dinsdagavonden
De Remonstrantse 
Gemeente Doesburg 
heeft al geruime tijd een wandelgroep die op 
de dinsdagavond vanaf half acht een wandeling 
maakt van 8 – 10 km. Er wordt begonnen met het 
lezen van een tekst; daarna lopen de deelnemers 
10 minuten in stilte, zodat ieder voor zich die tekst 
kan overdenken. Vervolgens wordt er tijdens het
wandelen over van alles en nog wat gepraat in 
kleinere groepjes.
Wie uit Doesburg en omgeving wil 
meewandelen?
Contact: Herman Boegman: email: herman.
boegman@chello.nl, tel.: 0313 47 62 57
Mathie Flugi van Aspermont: email: aspermont@
bluemail.ch, tel.: 0313 48 46 48

De film ‘Son of men’ 
woensdag 9 april 2014
In “Son of man” heeft Dennis Potter geprobeerd 
de Christusfiguur uit te beelden als een man met 
twijfels: “Want die moet hij gehad hebben. Een man 
die onze pijn wegneemt, moet die pijn ook zelf 
voelen, inclusief de twijfel, wat misschien wel de 
heftigste vorm van pijn is….”
De film zal op deze avond worden ingeleid door ds. 
Monique van Zoest en na afloop nabespreken.
Tijd: 20.00 uur, Locatie: ( Foyer) v.d. Gasthuiskerk of 
kerkje Heerenstraat 22 , Entree:  5 euro
Opgave en info bij Janny Harmsen, jannyharmsen@
hetnet.nl, tel. 026 – 49 55 726

Protestantse
Gemeente 
Drempt & 
Oldenkeppel

Gesprekskring ‘150 psalmen vrij’, een bewerking 
van Huub Oosterhuis 
start 3 september 2013
Een werk vol passie en betrokkenheid, die 
de zeggingskracht van de psalmen opnieuw 
onderstrepen. Op de eerste donderdag van de 
maand komen we bij elkaar. In oktober is er geen 
gesprekskring. Nieuwe aanmeldingen zijn
mogelijk. Leiding: ds. Dirk Engelage,
Tijd: 15.30 - 17.00 uur, Locatie: Pastoriezaal, 
Kerkstraat 3, 6996AE Drempt.
Opgave en info tel. 0313-472364, 
email dominee@kerkdrempel.nl

Bespreking van het boek ‘Wat doe ik hier in 
godsnaam’, 
13 februari 13 maart en 10 april 2014
Deze kring betreft de bespreking van het boek 
‘Wat doe ik hier in godsnaam’ van Carel ter Linden 
in drie donderdagavonden in februari, maart en 
april 2014, telkens op de tweede donderdag van de 
maand. Aanschaffen van het boek is gewenst
Tijd: 15.30 uur, Locatie:Pastoriezaal, Kerkstraat 3, 
6996 AE Drempt Opgave en info: ds. Dirk Engelage,  
tel. 0313-472364, 
email dominee@kerkdrempel.nl

Hummelo

Meditatie uur en 
Meditatieve avonden
Overeenkomst en 
verschillen in de avonden:
Zowel de meditatieve 
avonden als het 
meditatie uur bieden 
beiden een prettige sfeer, 
rust en een op adem 
komen in de drukte van 
ons bestaan vanuit woorden en beelden uit de 
christelijke inspiratiebron. Tijdens de meditatieve
avonden luisteren we samen naar gedichten en 
muziek rondom een thema. Het meditatie uur is 
een verdieping door verstilling, door concentratie 
en aandacht, voorbij je gedachten komen, rust en 
stilte te vinden bij jezelf en bij God.

Meditatie uur: woensdag 28 augustus, 25 
september, 30 oktober en 27 november 2013.
29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei 
2014.
Tijd:19.00 uur, Locatie: De Ruimte aan de 
Dorpsstraat in Hummelo, ingang achter de  
PKN-kerk

Meditatieve avonden:
woensdag 16 oktober en 13 november 2013
12 februari en 12 maart 2014
Tijd: 19.45 uur inloop,  Locatie: De Ruimte aan de 
Dorpsstraat in Hummelo, ingang achter de kerk,
Begeleiding van beide onderdelen: Ingrid van 
Berkum, coördinator en Toos Rietman, geestelijk 
verzorger
Opgave en info: Ingrid, tel. 0314 382080, 
totdonderdag@hotmail.com
Toos, tel. 0313 475774, ridt.rietman@hetnet.nl

Liturgisch Bloemschikken, 
dinsdag 12- en 19 november 2013
mw. Jansje Ruiterkamp leert u de betekenis van het 
liturgisch bloemschikken, 12 november de theorie 
en 19 november wordt het in praktijk gebracht. 
Tijd: 19.30 uur, 
Locatie: De Ruimte aan de Dorpsstraat in Hummelo, 
ingang achter de kerk,
Opgave en info Ingrid van Berkum,  
tel. 0314 382080, totdonderdag@hotmail.com

Levensparels, onder begeleiding je eigen 
armband maken op 28 februari 2014
In o.a. Zweden, Engeland, Duitsland, Nederland, zijn 
de Levensparels een bekend fenomeen. Ze worden 
gedragen als armband en meegenomen in tassen 
en broekzakken door duizenden mensen, iedere 
parel heeft een betekenis.
Tijd: ’s middags, 
Locatie: ‘de Ruimte’, achter de  
PKN- kerk aan de Dorpstraat in Hummelo
Opgave en info: Ingrid van Berkum,  
tel. 0314 382080, totdonderdag@hotmail.com

Paaskaars maken en de uitleg van de symboliek, 
dinsdag 1 april 2014
Op deze avond kun je je eigen Paaskaars maken. 
Ds. Elise Roth vertelt over de symboliek er achter.
Tijd: ’s avonds, Locatie: ‘de Ruimte’, achter de  
PKN-kerk aan de Dorpstraat in Hummelo
Opgave en info: Ingrid van Berkum,  
tel. 0314 382080, totdonderdag@hotmail.com


