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Wat is 
Bezinning & inspiratie

Twello
Onze naam = ons programma

Wij: een stel enthousiaste mensen, 
geïnspireerd door de idealen van Christus, 
elkaar op het spoor gekomen vanuit 
de Protestantse gemeente en de R.K. 
Parochie. We vinden het fantastisch om in 
gesprek te gaan met iemand die een goed 
verhaal heeft en nog beter: als zo iemand 
een hele zaal uitdaagt. 
We zoeken naar bezieling, maatschap-
pelijke betrokkenheid, vernieuwing en 
verdieping. 
De droom van die man uit nazareth, 
dat god werkt in en door mensen. Die 
spiritualiteit bezielt ons en daagt nog 
steeds uit. 
Wordt u ook geïnspireerd? 
graag ontmoeten wij u op één van onze 
avonden om samen de uitdaging aan te 
gaan.
naast onze avonden bieden we ook de 
avonden van dominees en pastores aan.

Werkgroep 
Bezinning & inspiratie Twello
Marianne, Marian en Ruud



Een goede oogst?!
- drie variaties op een thema -

Hoe zou het zijn om een thema eens 

anders te benaderen? Aan de hand van 

de gelijkenis van de zaaier verkennen we 

het thema oogst.

We gaan er op drie manieren mee aan de 

slag: 

- bibliodrama o.l.v. Menno Valk

- schilderen o.l.v. Emma Rijks

- fotografie o.l.v.  

 Lidy van Prooyen Schuurman



We beginnen met een gezamenlijke 
introductie, en sluiten ook samen weer 
af. Daartussenin kun je kiezen voor één 
van de drie sporen, maar alle drie mag 
natuurlijk ook. Ervaring niet nodig! Laat je 
verrassen!
Locatie alle avonden: 
gebouw irene Dorpsstraat 10, Twello

introductie:  Dinsdag 30 augustus 2016   
 20.00 uur

Bibliodrama:  Dinsdag 13 en 27    
 september 2016
 20.00 uur
Entree:  vrij

Schilderen:  Donderdag 20 en 27   
 oktober 2016
Entree:  nader te bepalen

Fotografie:  Maandag 19 september   
 2016 
 Maandag 3 en 10 oktober 
 20.00 uur
Entree:  nader te bepalen

gezamenlijke afsluiting, inclusief korte 
vesper: Maandag 7 november 
 2016, 20.00 uur



Leven met Franciscus 
in deze tijd

Avond bij gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van pastor Wim Vroom als 

pastoraal werker

Datum:  Donderdag 15 september 2016

Tijd:  19.30 uur 

 Inloop vanaf 19.15 uur

Locatie:  De Klepel 

 Kerklaan 18, Twello

Opgave:  niet nodig



15 september 2016 is het 25 jaar 
geleden dat pastor Wim Vroom begon 

als pastoraal werker. 

Bij gelegenheid van dit jubileum spreekt 
broeder Fer van der Reijken, Franciscaan 
en oud-studiegenoot van Wim Vroom, 
Hij zal ingaan op de vraag welke betekenis 
de leefwijze van Franciscus van Assisi (die 
leefde in italië rond het jaar 1200) heeft 
voor zijn eigen leven als broeder en voor de 
Franciscaanse broederschap in nederland. 

Ook spreekt hij over de betekenis van 
Franciscus voor kerk en samenleving in 
onze tijd. 

Een boeiend verhaal op een 
feestelijke dag. 
Een ieder is van harte welkom!

 

 

 

Leven met Franciscus 

in deze tijd 
 
Avond bij gelegenheid van het 25-

jarig jubileum van pastor Wim Vroom 
als pastoraal werker 
 

Wanneer:  Woensdag 15 sept. 2016 

 

Hoe laat:  19.30 uur  

 

inloop vanaf 19.15 uur 

 

Waar:   De Klepel, Kerklaan 18 

Twello 

 
Opgave:     niet nodig 

PIJL? 

15 september 2016 is het 25 jaar geleden 

dat pastor Wim Vroom begon als pastoraal 
werker.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Bij gelegenheid van dit jubileum spreekt 
broeder Fer van der Reijken, Franciscaan 

en oud-studiegenoot van Wim Vroom,  

Hij zal ingaan op de vraag welke betekenis 
de leefwijze Franciscus van Assisi (die 

leefde in Italië rond het jaar 1200) heeft 

voor zijn eigen leven als broeder en voor de 
Franciscaanse broederschap in Nederland.  

 

Ook over de betekenis van Franciscus voor 
kerk en samenleving in onze tijd.  

 

Een boeiend verhaal  
op een feestelijke dag.  

Een ieder is van harte welkom! 

 

 



Vrede verbindt
Wijzelf en het verhaal van 

mensen uit inDië

Datum: Donderdag 22 september 2016

inleiding: vredeswerkgroep PAX 

 en WERELD EXPRESS

Tijd: 20.00 uur, inloop 

 vanaf 19.30 uur koffie/thee

Locatie: Bibliotheek

 Marktplein 11, Twello

info: www.paxvoorvrede.nl



Thema: Vrede verbindt. 
iedereen kan iets voor vrede doen!

Met die gedachte organiseert PAX ieder 
jaar de Vredesweek. in 2016 vieren 
we de 50e Vredesweek van 17 t/m 25 
september.

We leven in roerige tijden. Juist nu groeit 
het besef dat vrede niet vanzelfsprekend 
is. De beelden van vluchtelingen en 
oorlog onderstrepen het belang dat we 
ons moeten inzetten voor vrede. De 
Vredesweek is hét moment voor de vraag: 
WAT HEEFT DAT MET MiJzELF TE 
MAKEn?   

Een “doe-tentoonstelling” van Wereld 
Express helpt ons:  wat betekent 
anders-zijn en jezelf-zijn? Dit tegen de 
achtergrond van de indische geschiedenis. 
Wonen in een ander land, vooroordelen, 
herdenken en je verhouden met conflicten. 
Een korte introductiefilm zet ons op weg 
naar de tentoonstelling en het gesprek 
erover.  

U bent van harte welkom.  



zorgboerderij
STERREnLAnD

Datum: Donderdag 6 oktober 2016

inleider: Tom Margy 

 en Toos Rubbens  

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Meermuidenseweg 19b 

 Twello 

Kosten:     Vrije gift

info:  www.sterrenland.com    

graag aanmelden bij: bi.twello@gmail.com



Op Sterrenland, een biologische tuinderij 
en zorgboerderij verbouwen Tom en 
Toos al meer dan 30 jaar biologische 
groenten, die ze op woensdag en vrijdag 
verkopen in hun winkel. Velen halen er hun 
groentepakket.  
in de loop der jaren is hier een gezonde 
en natuurlijke omgeving ontstaan, waar 
mensen graag komen om te werken en te 
genieten van het buiten zijn. 
Sinds 2002 biedt Sterrenland 
kleinschalige zorg aan volwassenen en 
kinderen uit verschillende doelgroepen. 
Tom en Toos hebben er al veel mensen 
zien opbloeien. 

ze willen ons graag een rondleiding geven 
en vertellen over hun doel en missie. 
Op hun website vind je informatie over 
workshops en cursussen. 
We zijn er van harte welkom op 6 oktober.



Datum: Donderdag 10 november 2016

inleider: Paulus Rijntjes  

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek 

 Marktplein 11, Twello 

Kosten:     €  5,- incl. koffie/thee

Boek: “ik en mijn aarde” 

Website: www.hesychia.net

graag aanmelden bij bi.twello@gmail.com

ik en mijn aarde



Misschien vraagt u zich af wat u in uw 
eentje nog aan de milieuproblemen kunt 
doen. En is dat dan voldoende om onze 
kinderen en de komende generaties 
kwaliteit van leven te garanderen? 
We hebben Paulus Rijntjes gevraagd 
om een dieper inzicht te geven in deze 
problematiek. Hij is onder meer auteur 
van (studie) boeken met thema’s over 
onder andere euthanasie, het milieu en de 
relatie tussen de mensheid en de aarde. 
Al in de jaren zeventig was hij betrokken 
bij de milieubeweging. Sindsdien groeide 
het inzicht in de diepere oorzaken 
van de opwarming van de aarde en de 
milieuproblemen. Wanneer wij ons bewust 
worden van onze drijfveren kan er een 
andere omgang met de aarde en het 
leefklimaat ontstaan. Hij maakt ook een 
koppeling met de religie en legt uit dat 
het genesis verhaal en Darwin heel goed 
naast elkaar kunnen bestaan. Een lezing 
met een vernieuwende inhoud en hopelijk 
een bron van inspiratie om daadwerkelijk 
veranderingen te kunnen bewerkstelligen.



god in mijn dorp
Pregrada – Kroatië

Datum: Woensdag 22 november 2016

inleider: Pastor ivan Kantoci

Tijd:  19.30 uur

Locatie: De Klepel, Kerklaan 18 Twello

==============================

god in mijn dorp
Kallery – India

Datum:  Woensdag 11 januari 2017

inleider: Pastor Sebastian gnanapragasam

Tijd:  19.30 uur

Locatie:  De Klepel, Kerklaan 18 Twello

Opgave: mag wel, hoeft niet, via

secretariaat@franciscusenclara.com of 

tel. 0571-274445



gOD in MiJn 
DORP

Het pastoresteam van de HH. Franciscus 
en Claraparochie mag multicultureel 
genoemd worden, met pastor ivan 
Kantoci uit Kroatië en pastor Sebastian 
gnanapragasam uit india. 
in deze serie van twee avonden zullen 
beide pastores inzicht geven in de 
culturele en religieuze geschiedenis van 
hun land/dorp en van hun persoonlijke 
geschiedenis, komend uit een ver land. 
Hoe kijken ze aan tegen de situatie in hun 
geboortedorp/geboorteland én tegen de 
ontwikkelingen in onze nederlandse kerk 
en samenleving?   
Op een beeldende en persoonlijke manier 
zullen zij hierover vertellen.



MinDFULLnESS
Datum:   Dinsdag 24 januari 2017

 -maand van de spiritualiteit-

inleider: Mirjam van der Vegt

Tijd:        20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek  

 Marktplein 11, Twello 

Kosten:   €  5,- incl. koffie/thee

info:    www.mirjamvandervegt.nl

zo mogelijk aanmelden bij bi.twello@gmail.com



Op zoek naar rust en onthaasting in je 
leven? Schrijver, spreker en (stilte)trainer 
Mirjam van der Vegt neemt ons deze avond 
mee op een avontuurlijke stiltereis van je 
hoofd naar je hart. ze gaat in op wat stilte 
nu eigenlijk is, hoe je in drie treden van 
uiterlijke naar innerlijke stilte reist en wat 
god over stilte zegt. 
Veel kloosterelementen komen aan bod, die 
handvatten geven voor de thuissituatie en 
je leren omgaan met de jachtigheid van het 
leven. Hoewel de lezing christocentrisch 
van aard is hoeft dit geen belemmering te 
zijn voor mensen die niet geloven. ieder 
wordt aangemoedigd de stilte mee te 
beleven vanuit zijn eigen perspectief en tot 
nieuwe ontdekkingen te komen. 
 



Waardigheid 
versus afwijzing

Datum: Dinsdag 21 februari 2017

inleider: Sjoerd-Anne Stellingwerf 
 oud-schaapherder, 
 dichter en verteller 

Over: Ervaringen, gedichten,    
 muziek en presentatie van zijn  
 nieuwste boek
   
Tijd:  20.00 uur 
 Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Bibliotheek 
 Marktplein 11, Twello 

Entree:  € 3.50 incl. koffie/thee

graag aanmelden bij bi.twello@gmail.com



Waardigheid versus 
afwijzing

Als u deze eerste regels 
herkent, doet me dat 
verdriet. ik ben in mijn 
jeugd verworpen en 
thuis was geen veilige woning. Dat is een 
basis-ervaring geworden die nauwelijks te 
overstijgen is. 
Een mens heeft veel mazzel nodig ...  en 
ik heb veel mazzel ontvangen. na meer 
dan vijftig jaar mocht ik de vloek van de 
afwijzing van me afschudden. Het begrip 
van de opstanding werd veel concreter 
voor me dan ik ooit had durven dromen.
Als schaapherder op de Veluwe dronk 
ik de stilte, de schoonheid van het 
buitenleven in. Op de eenzame heide lag 
de sleutel om gedichten te schrijven en zo 
ontwaakte een verstaan van wat er in mij 
leefde. 
De verwondering en de gedichten hielpen 
me in mijn zoektocht naar nooit-gevonden 
waardigheid. Uiteindelijk schreef ik een 
kroongedicht. Een vreugdekreet over de 
grootste vondst. ik wil u vertellen over 
mijn levensreis tegen de afwijzing in. 
Over hoe ik leerde te bestaan vanuit het 
oude scheppingsverhaal. Dat gedicht wil ik 
graag over u uitspreken als een 
zegengroet.



SPiRiTUELE FiLM
- met nagesprek -

Datum:  Dinsdag 28 maart 2017

Leiding: Ruud Pragt 

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: gebouw irene
 Dorpsstraat 10, Twello

Kosten: € 3,50  incl. koffie/thee

graag aanmelden bij bi.twello@gmail.com



De film “Still Life” sluit helemaal aan bij 
de tijd voor Pasen. 
Een film over leven en dood, maar ook met 
humor. 
De beelden brengen je bij de kracht van 
het kleine. 
ze roepen een glimlach op zetten aan tot 
bezinning. 
Beelden die uitnodigen om na afloop in 
gesprek te gaan. 

Ruud Pragt



STiLTEWAnDELing
- en toch ontmoeten -

Datum:  zaterdag 22 april 2017 

Tijd:  09.30 uur

Vertrek: per auto vanaf de Dorpskerk  
 inTwello naar de Dorpskerk  
 in Wilp.   

Afstand: Maximaal 10 km 

Kosten:  geen

graag aanmelden bij bi.twello@gmail.com
Ook voor het regelen van vervoer



 
 

“OOGST” 
( drie avonden door de drie 
voorgangers van de PKN-

geloofsgemeenschap) 

 

Data:  

Tijd: 20.00 uur 

Plaats:  Zaal IRENE, dorpsstraat 
Twello 

Entree:   

Samen wandelen is heerlijk en verrijkend. 
genieten van de natuur en je onderweg  
bezinnen op een thema. 
We beginnen met koffie of thee en na een 
meditatief moment ter inspiratie gaan we 
wandelen. Eerst in stilte zodat we elkaar 
de gelegenheid geven om ons bewust te 
worden van de omgeving, de natuur en 
onze eigen voetstappen. grote kans dat 
we ook een stukje van de weg naar binnen 
ontdekken.
We komen na maximaal 10 km, en een 
pauze onderweg, weer terug bij ons 
vertrekpunt.

TOT ziEnS!
Werkgroep Bezinning & inspiratie Twello

Marianne Vlietstra 055 323 1224
Marian Otten  0571 270670
Ruud Pragt  0571 273428

Mailadres: bi.twello@gmail.com
Facebook: Bezinning & inspiratie   
  Twello


