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Doopsgezinde Gemeenten 

in Twente

Vrijzinnigen Aan de Regge
Ontmoeting en Bezinning

VVG en Doopsgezinde Gemeenten in Twente
Stadskerk De Bleek Hofstraat 1, 7607 AB  Almelo

 om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur
 

Entree voor VVG-leden en donateurs,  leden van de Doopsgezinde 
Gemeenten € 5,00, niet leden € 7,50

Vrijzinnigen Aan de Regge
Lezingen in de Henricuskapel Parkstede, 

ingang: Oosterhofweg 48, 7461 BW Rijssen

Zondag 23 oktober 2022 en 
zondag 26 maart 2023 om 11.00 uur

steeds de eerste zaterdag van de maand



3 september 2022 Jan Bijkerk
Muziekale Kruisbestuiving
In de muziek kennen we een veelheid aan stijlen en muzieksoorten. Pop muziek, klassieke muziek, jazz, 
kerkmuziek, volksmuziek enz. We zouden de muziek geen recht doen door de onderlinge verbanden 
tussen deze stijlen en soorten te veronachtzamen. Niettemin wordt dit in de programmering van de 
media (radio, tv, platenindustrie) wel degelijk gedaan. De Enschedese componist Jan Bijkerk neemt 
u mee naar de grensgebieden tussen deze verschillende stijlen en soorten laat u horen hoe deze 
elkaar hebben beïnvloed, en dat overigens nog steeds doen. Vele muziekfragmenten ten gehore worden 
gebracht.

1 oktober 2022 Scientists4Future-Twente
Klimaatverandering

de klimaatcrisis te vergroten, mensen en organisaties te bewegen actie te ondernemen. Signalen 
maken het steeds duidelijker dat het klimaat snel verandert: Dagelijks zijn er berichten over langdurige 
droogte, grote bosbranden, heftige overstromingen enz.. Ook dichtbij hebben we hier last van. De 
boodschap van het Intergovernemental Panel on Climate Change is: Dit is slechts het begin van veel 
ernstiger gevolgen. Met elkaar bespreken we nu de recente rapporten van het IPCC: waar gaat de 
klimaatverandering naartoe, wat zijn de gevolgen voor ons en onze (klein)kinderen, wat kunnen we er 
(nog) aan doen? Belangrijk thema: Begrijpen wat de klimaatcrisis anders maakt dan andere crises  

             waarmee we te maken hebben.

5 november 2022 Erik Jan en Victor Posch 
Verhalend theater: Na ons de zondvloed
Bij het woord ‘zondvloed’ denken veel mensen aan Noach en zijn ark. In de wereldreligies komen meer 
zondvloedverhalen voor met hoofdrollen voor geïrriteerde goden, gigantische vissen en mammoeten 
die niet in de boot stapten. Met de dreigende zeespiegelstijging is dit alles actueler dan ooit.  In deze 
voorstelling vertelt Erik Jan Tillema over zijn relatie met de zee, verbindt de verhalen uit verschillende 
tradities met de actualiteit en vraagt zich af: komt na ons de zondvloed? Soms komisch, soms 
ernstig,  altijd met het water tot aan zijn lippen. De veelzijdige muzikant Victor Posch begeleidt hem B
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7 januari 2023 Marian van Caspel
In de ban van Dante
Vanaf de eerste publicatie begin 14e eeuw hebben kunstenaars Dante’s Divina Commedia uitgebreid geïllustreerd. 
Velen van hen raakten er totaal van in de ban. Botticelli  (ca. 1445-1510) spendeerde zóveel tijd aan het illustreren 

Italiaans om het werk te kunnen illustreren. Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) was alleen al door zijn naam 
voorbestemd zich te verbinden met Dante. Dali maakte tussen 1951 en 1960 aquarellen (100) als illustraties bij 
de Divina Commedia, bij elke canto één.

4 februari 2023 Josee Claassen
Il est cinq heures, Paris s’éveille 
Parijs had begin 20ste eeuw een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars. Daar gebeurde het. Uit alle delen 
van Europa kwamen ze naar Parijs. Zo kwamen Pablo Picasso, Kees van Dongen en Marc Chagall naar de lichtstad. 
Zij zouden rijk en beroemd worden. Lang niet elke kunstenaar verging het zo goed, van hen waren velen arm en 
bleven dat; ze hadden een plek om te werken en ze hadden elkaar. Vandaag niet alleen prachtige afbeeldingen 
van werk van diverse kunstenaars, ook mooie achtergrondverhalen èn muziek van o.a. Debussy, van Tailleferre 
en van Franse chansons.

4 maart 2023 Irene van Staveren
Hoe van crises naar veerkracht in de economie?

nogal wat van onze economie. Maar de veerkracht is ver te zoeken. Prijzen stijgen, schaarstes nemen toe, en 
verschillende sectoren voelen zich overbelast of bedreigd . Hoe kunnen we als een van de meest geglobaliseerde 
landen ter wereld veerkracht in de economie krijgen, terwijl de vergrijzing  toeslaat. Irene van Staveren schetst 
niet alleen de problematiek maar biedt ook verschillende perspectieven vanuit eerdere ervaringen met crises. 
Irene van Staveren is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, columnist van Trouw en lid 
van de Doopsgezinde Gemeente Twente.

1 april 2023 Kick Bras
Het bezielde landschap. Spiritualiteit in schilderkunst
In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom. 
Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. 
Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen de 
kerk weinig invloed meer had op kunstenaars, verlangden zij ernaar hun spirituele visie uit te drukken in hun 
landschappen. Kick Bras projecteert veel kunstwerken met de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 
1940. Kunstenaars Gauguin,  Van Gogh, Emily Carr, Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Het 
bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst is ook te koop.



Najaarslezing zondag 23 oktober 2022 11.00 uur: Hans Legrand
De theologie van de religieuze zoeker
Twee vragen/uitgangspunten staan centraal:
‘Hoe kom je tot een eigentijdse ethiek?’ en
‘Hoe kom je tot een vrijzinnige religieuze levensbeschouwing/levenshouding?’

Voorjaarslezing zondag 26 maart 2023  11.00 uur
Spreker en onderwerp worden nader bekend gemaakt

De lezingen worden gehouden in de Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen.
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