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Wat is 
Bezinning & inspiratie

Twello
Onze naam = ons programma

Wij herkennen onze zoektocht naar zin-
geving en innerlijke verdieping bij anderen 
van nu en vroeger. Met name Christus is voor 
ons een inspirator, die nog steeds bezielt. niet 
alleen maatschappelijk betrokken, maar in de 
‘binnenkant’ van het leven zoekend naar wat 
mensen verbindt vanuit een totale openheid 
voor al wat is. Geen dogma’s maar levensvragen. 
Het hoogtepunt van een avond is vaak het met 
elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij 
we twijfel en angst ook durven benoemen. 
Bij elkaar om jezelf en een ander van dienst 
te kunnen zijn. Samen op zoek naar het  
M(m)ysterie van het leven.
De droom van die jonge joodse man uit 
nazareth is nog steeds springlevend. Dat 
ideaal, wat ook buiten de kerken weerklinkt, 
blijft uitdagen. Daar hoort iedereen bij. ieder 
mens heeft een drang om in vrijheid betekenis 
te geven aan zijn leven en is daar ook zelf 
verantwoordelijk voor. Wij zijn 
allemaal onderweg en, zoals Hij 
zei: ‘mensen van de weg’.



‘Een andere kijk op orgaandonatie’ 

Orgaandonatie is een gevoelig 
thema. We horen over de lange 
wachtlijsten en de medische 
mogelijkheden. Complex wordt 
het als we ook de donor in het 

verhaal betrekken. Mensen die bij leven een 
nier doneren, zullen zich daar goed over 
hebben geïnformeerd. Anders is dat als het 
om hersendood gaat. Dan zou donatie, zo lijkt 
de algemeen geldende regel, vanzelfsprekend 
moeten zijn. Hersendood is immers dood. 
Het probleem is echter dat daar ook in 
medische kringen nogal verschil van mening 
over bestaat. Wat doet orgaanuitname met 
de donor? Wat doet orgaandonatie met 
naasten? Om een bewuste en weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen ten aanzien van 
donorregistratie zouden we de belangen 
van donoren wel degelijk in ogenschouw 
moeten nemen. We zouden een visie moeten 
hebben op wat sterven voor ons betekent, 
want wie zijn organen doneert, sterft op 
de operatietafel aan de gevolgen van de 
uitname. Welke immateriële consequenties 
heeft dat? Wat weten we over wie wij 
ten diepste zijn? Wat hebben wij nodig 
wanneer wij sterven? Deze vragen komen 
op deze avond allemaal aan de orde. ineke 
Koedam is auteur van o.a. ‘Een andere kijk 

op orgaandonatie’ en adviseur 
van de Stichting Bezinning 
Orgaandonatie.



Een andere kijk op
orgaandonatie

Doodgewoon?!

Datum: Dinsdag 10 oktober 2017

inleider: ineke Koedam

Tijd: 20.00 uur, 
 inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek, Marktplein 11   
 Twello

Entree: € 6,50

Boek: Een andere kijk op 
 orgaandonatie

Website: www.weerschijn.nl 

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



Iconen

Wij leven in een tijd van verwarring. 
Wetenschap en no-nonsense lijken niet te 
kunnen brengen wat velen ervan hebben 
verwacht. We gaan beseffen dat onze 
wereld minder beheersbaar is dan we 
misschien dachten. We hebben ons teveel 
verbeeld als het gaat om het beheersen 
van processen en het realiseren van 
hoge doelen. in samenhang daarmee 
ontwaakt verrassenderwijze opnieuw de 
belangstelling voor wat ons te boven 
gaat, voor het ‘mysterie’, alles wat onze 
verwondering oproept en voor het belang 
van ‘opmerkzaamheid’.
Daarbij ontstaat een nieuwe belangstelling 
voor de wereld van iconen. Die bestond al 
bij kunstenaars en historici maar iconen 
kunnen ook een bron van bezinning zijn en 
een hulp bij meditatie.
Voor iconenschilder Ton Kaal zijn de iconen 
een uitgangspunt geworden om zich verder 
te verdiepen in de spiritualiteit van het 
orthodoxe christendom. 



iconen
- daar waar een mens op adem kan komen -

Datum: Dinsdag 14 november 2017

inleider: Ton Kaal

Tijd: 20.00 uur, inloop 
 vanaf 19.30 uur

Locatie: Pastoraal centrum irene 
 Dorpsstraat 10,  Twello

Entree: € 5,- inclusief koffie en thee

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



Hemels Gezang

Samen zingen verbindt mensen, we hebben 
het een beetje verleerd. Een mooie vorm 
van samen zingen is bekend bij onze ooster-
buren, daar is het Rudelsingen erg populair. 
Hoe dat gaat? Welnu, laat een muzikant op 
een piano in een schouwburgzaal bekende 
melodieën spelen en alle bezoekers zingen 
de hele avond uit volle borst mee. 
in Twello gaan we iets soortgelijks doen 
maar dan op een iets andere en spiritue-
lere manier. Misschien wordt er een nieuwe 
hype geboren?
Op 19 januari 2017 is er een bijzondere 
muzikale bijeenkomst met de naam ‘He-
mels Gezang’. Deze bijeenkomsten vinden 
normaal één keer per maand in Apeldoorn 
plaats, deze keer eenmalig in Twello. Onder 
leiding van Yvonne  Scheepsma en met Frits 
Feldbrugge aan de piano zingen we samen 
eenvoudige, maar prachtige meerstemmige 
liederen (mantra’s). Het is echt niet nodig 
een ervaren zanger te zijn om mee te kun-
nen zingen. Door de eenvoudige liederen te 
herhalen werken ze als ‘balsem voor de ziel’. 
Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.



Hemels gezang

Datum: Vrijdag 19 januari 2018

inleider: Yvonne Scheepsma 
 pianist Frits Feldbrugge

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie 
 en  thee in Pastoraal centrum  
 irene vanaf 19.30 uur

Locatie: Dorpskerk 
 Dorpsstraat 10,  Twello

Entree: Vrijwillige bijdrage, inclusief  
 koffie en thee

Website: www.hemelsgezang.nl

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



De spirituele bron van 

geluk
ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar 
wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat 
geluk vinden? Hoe kunnen we zin en bete-
kenis geven aan het leven van elke dag als 
er zoveel zekerheden wegvallen en er tege-
lijkertijd zoveel te kiezen is? Aards geluk 
kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk 
omdat de uiterlijke vorm van aards geluk 
voortdurend aan verandering onderhevig 
is. Het najagen van geluk blijkt vaak een 
oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk 
is dichterbij, veel dichterbij dan we ver-
moeden. Dit geluk moeten we wel bescher-
men: door bewust met onze gedachten om 
te gaan en door onze grenzen op de juiste 
manier te stellen. Het stellen van grenzen 
is een spirituele opdracht die we serieus 
moeten nemen. Welke spirituele bron staat 
ons ter beschikking om daarin de juiste 
kracht, de innerlijke rust, maar ook het 
geluk te vinden? 
Roelof Tichelaar heeft een praktijk voor 
psychische, pastorale en spirituele hulpver-
lening. Ook is hij docent weerbaarheid en 
zelfverdediging, tevens auteur van diverse 
boeken op het gebied van christelijke spiri-
tualiteit. 



De spirituele bron van 
gELUK

Datum: Dinsdag 6 februari 2018

inleider: Roelof Tichelaar

Tijd: 20.00 uur, 
 inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek, Marktplein 11    
 Twello

Entree: € 5,-

Website: www.roeloftichelaar.nl 

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



De kracht van 
‘Een cursus in wonderen’

Veel mensen lopen een tijdje 
om de ‘Cursus’ heen. Om al-
lerlei redenen. Hij is te dik, 
te ingewikkeld, of het chris-
telijk taalgebruik stoot af. 
Dit zijn afleidingen die de 
kracht van deze spirituele 

leerweg meteen duidelijk maken. zelfs on-
geopend laat hij mensen niet onberoerd. De 
‘Cursus’ kent ons ego door en door en helpt 
ons onze binding ermee bewust te worden 
en los te laten. geen wonder dat het ego 
moeite met deze boodschap heeft. Toch 
blijft de ‘Cursus’ aan mensen trekken, om-
dat ze intuïtief voelen hoe belangrijk dit 
boek kan zijn voor hun geestelijke ontwik-
keling. De ‘Cursus’ biedt je vrede, werke-
lijke veiligheid, vreugde. Het is een spiri-
tueel meesterwerk van de eerste orde. En 
bovenal heel praktisch. in deze lezing krijg 
je een aantal ingangen aangeboden om de 
‘Cursus’ binnen te gaan en profijt te heb-
ben van zijn onschatbare boodschap. Kort 
zal de ontstaansgeschiedenis worden ver-
teld en zullen een aantal onderwerpen uit 
de ‘Cursus’ worden belicht.
Willem glaudemans (1954) hielp bij het 
vertalen van de ‘Cursus’ in het Nederlands. 

zelf is hij o.a. bekend door 
zijn boeken over vergeving.



De kracht van 
‘Een cursus in wonderen’
- eerste hulp bij geestelijke ontwikkeling -

Datum: Dinsdag 6 maart 2018

inleider: Willem glaudemans

Tijd: 20.00 uur 
 inloop vanaf 19.30 uur met 
 koffie en thee in pastoraal   
 centrum irene 

Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 10   
 Twello

Entree: € 6,50 inclusief koffie en thee

Website: www.willemglaudemans.nl

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



Wiel Palmen

We kennen Wiel Palmen van de stichting 
Martinus, van zijn betrokkenheid bij nepal 
en Thailand en van zijn professionele ma-
nier van ontwikkelingssamenwerking. En van 
zijn boek ‘Nepal meer dan de Himalaya’.
Maar wie is hij zelf? Waar komt zijn be-
trokkenheid vandaan? We zijn benieuwd 
naar zijn verhaal, hoe hij opgroeide, wat 
was zijn werk, en wat inspireert hem? Hij 
vertelt zijn verhaal en wij hebben de gele-
genheid hem vragen te stellen.



Wiel Palmen
Datum: Dinsdag 10 april 2018

inleider: Wiel Palmen

Tijd: 20.00 uur 
 inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Pastoraal centrum irene   
 Dorpsstraat 10 Twello

Entree: Vrijwillige bijdrage, inclusief  
 koffie en thee

Website: www.hatemalo.nl 

Aanmelden: bi.twello@gmail.com



Ontmoeting
Thema van Vredesweek 2017 is  “De kracht 
van verbeelding”. Deze kracht is te zien in 
een negental schilderijen van Hans van der 
Waal. Het gaat de schilder om ontmoeten. 
Tijdens een reis naar israël en Palestina 
ontmoette hij mensen van het Heilige Land 
met hun verhaal, het landschap waarin ze 
leven. Hij bezocht ‘heilige’ en ‘onheilige’ 
plaatsen en sprak met mensen aan beide 
zijden van de israëlische Muur. Dit alles 
wordt verbeeld in deze schilderijen die te-
vens verbeelding willen zijn van de hoop op 
perspectief in een ogenschijnlijk uitzicht-
loze situatie. De expositie is te zien van 29 
augustus tot 2 oktober in gebouw irene 
naast de Dorpskerk. in de Martinuskerk 
wordt er ook aandacht op gevestigd, door 
iets van de expositie te tonen in het week-
end van 10 september. in de Vredesweek,  
dinsdag 19 september  zal Hans van der 
Waal hier zijn om over zijn werk en zijn erva-
ringen te spreken. De organisatie is in handen 
van PAX-vredeswerkgoep Twello en de diaco-

nale commissies van de RK en 
de Protestantse kerk.

PROgRAMMA
- PREDiKAnTEn
- PASTORES
- PAX



Ontmoeting

Datum: Dinsdag 19 september 2017

inleider: Hans van der Waal

Org.: Vredeswerkgroep PAX

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie  
 en thee vanaf 19.30 uur

Locatie: Pastoraal centrum irene  
 Dorpsstraat 10 Twello



Proeven aan meditatie

Vier avonden om te proeven aan wat 
meditatie voor je kan betekenen. Als je 
verlangt naar meer stilte en rust temidden 
van alle prikkels van het dagelijks leven, als 
je je op een andere manier wilt verdiepen 
in de bronnen van je geloof, kan dit een 
begin zijn. 
Het is een kennismaking, ervaring met 
meditatie is dus niet nodig. 
Elke avond is er aandacht voor een aspect 
van het mediteren, voor de achtergrond 
van de kloosterspiritualiteit, en voor 
eenvoudige meditatieoefeningen.
Bij voldoende belangstelling kunnen we 
na afloop een meditatiegroep beginnen, 
en het seizoen afsluiten met een 
kloosterweekend.



Proeven aan meditatie

Datum: donderdag 21, 28 september  
 donderdag 5 en 26 oktober

Begeleider: ds. Lidy van Prooyen -  
 Schuurman

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Pastoraal centrum irene   
 Dorpsstraat 10 Twello

Kosten: geen



500 jaar Reformatie

Maarten Luther wordt geboren in een 
wereld die bol staat van spanningen en 
conflicten. Deze tijd markeert de overgang 
van de Middeleeuwen naar de nieuwe Tijd: 
nieuwe uitvindingen, nieuw wereldbeeld, 
humanisme, Erasmus, de veranderde 
politieke situatie.
in een aantal door hen beurtelings 
geschreven scènes wordt Maarten Luther 
door Joke Havekes en Wiel Palmen 
opgevoerd als de hervormer, die verlangde 
naar de authentieke kerk. Een vergelijking 
met paus Franciscus kan niet achterwege 
blijven. Dominee Menno Valk geeft 
voorafgaand aan de dialogen een inleiding 
over Luther en zijn reformatie.
Het koor zal voornamelijk liederen van 
Luther zingen. 



500 jaar Reformatie
Maarten Luther

gods en uw barmhartigheid
naar een idee van Wiel Palmen

 

Datum: zondag 5 november 2017

Organisatie: Joke Havekes en 
 Wiel Palmen

inleider: Menno Valk

Oecumenisch
projectkoor: o.l.v. Ben Hurenkamp

Orgel:   Henk noordman

Kunstwerken: Joke Sterk

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Dorpskerk Twello



Mariaverschijningen zoals 
in Medjugorje

Jaarlijks bezoeken 2,5 miljoen mensen uit 
meer dan 80 landen, o.a. ook uit nederland, 
deze plaats van ‘Koningin van de vrede’. Wat 
is daar aan de hand? 
ivan Kantoci heeft in 1988 aan de 
Theologische Faculteit Tilburg zijn opleiding 
gedaan voor het werk in het pastoraat 
in nederland. Prof. dr. Jan Weima, 
hoogleraar in de godsdienstpsychologie 
aan de Theologische Faculteit Tilburg hield 
daar een openbaar afscheidscollege in de 
aula van de Katholieke Universiteit Brabant 
over “De verschijningen van Medjugorje; 
een voorlopige psychologische evaluatie”. 
Vele onderzoeken zijn inmiddels verricht 
naar deze verschijningen en vele boeken 
zijn hierover geschreven. 
Onlangs heeft Paus Franciscus met een 
opdracht zijn eigen vertegenwoordiger 
kardinaal Henryk Hoser, aartsbisschop 
van bisdom Varschau-Praga uit Polen, naar 
Medjugorje gestuurd. Op deze avond geeft 
pastor Kantoci inzicht in het fenomeen 
Medjugorje en geeft aan hoe de Kerk op dit 
moment deze verschijningen beoordeelt.
 



TOT ziEnS!
Bezinning & inspiratie Twello  

Marianne Vlietstra
Marian Otten
Ruud Pragt
bi.twello@gmail.com

Mariaverschijningen 
zoals in Medjugorje

Datum: Dinsdag 28 november 2017

inleider: ivan Kantoci, pastor

Tijd: 20.00 uur  
 inloop met koffie en thee  

Locatie: Pastoraal centrum 
 De Klepel 
 Kerklaan 18 Twello


