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Dit aanbod is tot stand gekomen in overleg met het
Parochieel Catechetisch Overleg in onze parochie.
Verdere informatie en aanmelding bij het parochiesecretariaat:
tel. 038-4609860; secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
** in deze internetversie zijn alle persoonlijke telefoonnummers en mailadressen
verwijderd om privacy-redenen

Kosten: Tenzij anders vermeld, vragen we per bijeenkomst € 2,--.
(Wanneer dit voor u een belemmering is om deel te nemen, verzoeken wij u dit
aan te geven bij aanmelding. Deze informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden
behandeld.)
3.

INLEIDING
Leren, vieren en dienen….
Vanuit onze kerkelijke traditie is de drieslag ‘leren, vieren en dienen’
waarschijnlijk welbekend. De afgelopen decennia zijn de namen van
deze begrippen veranderd en spreekt men over de 4 profielen van
ons gelovig zijn: catechese, liturgie, diaconie en opbouwwerk.
Hoewel met een andere benaming, is het belang van de drieslag nog
steeds springlevend.
Want ook al staat onze kerk tegenwoordig in een veranderende
maatschappelijke omgeving die – ten opzichte van hoe het was steeds minder gelovig wordt, een van de belangrijke pijlers van ons
gelovig zijn is nog steeds om ons als gelovigen te laten vormen en
gevormd te worden door het Woord dat ons gegeven is.
Dat doen we natuurlijk in de vieringen, waarin ons het Woord en het
Brood worden gegeven, maar het is zeker zo belangrijk om ons te
laten vormen door de rijke kennis uit onze eigen Traditie (met een
hoofdletter), wat betekent: Bijbel en onze kerkelijke traditie, waarin de
heilige Geest werkzaam is.
In deze cursusgids staan tal van mogelijkheden om je te laten vormen
en daartoe nodigen we u/jou/jullie dan ook van harte uit!

Namens het pastoraal team,
Pastor Evelien Reeuwijk

5.

VERTROUWD RAKEN MET RITUELEN EN TRADITIE IN RK KERK
(voorheen ‘De Acht Avonden’)
In deze cursus gaat het om twee dingen.
De deelnemers krijgen info over de rituelen en het geloof van de RK
Kerk. Daarnaast worden ze uitgenodigd hun eigen gedachten en
ervaringen te laten spreken en daarover met elkaar in gesprek te
gaan.
Deze cursus is de toeleiding voor degenen,
die door Doopsel of Vormsel in onze kerk willen worden opgenomen.
Echter: iedereen is welkom.
Uitgangspunt van deze avonden zijn de zeven sacramenten.

Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Door wie:
Meer info:

Donderdagen 5, 19 en 26 oktober en
2 november
Het Klooster, Buitennieuwstraat 97-99, Kampen
20.00 tot 21.30 uur
Pastoor Hans Boogers en pastor Evelien Reeuwijk
Parochiesecretariaat, tel: 038-4609860
secretariaat@parochie-thomasakempis.nl

De locatie is onder voorbehoud en wordt definitief gekozen, wanneer
bekend is uit welke plaatsen de deelnemers komen.
6.

LEESGROEP PÈRE JOSEPH

Joseph Wresinski is oprichter van de Vierde Wereldbeweging, die
werkt aan een wereld zonder grote armoede. Zelf in armoede
geboren, leefde hij als priester tussen de armen in een voorstad van
Parijs. In 1988 overleed hij. De leesgroep wil het gedachtegoed van
Père Joseph – door het lezen van zijn boeken – in onze parochie
levend houden.
We lezen tot aan het einde van het jaar uit het boek ‘Strootjes in het
zand’ van Niek Tweehuijsen. Niek ging in Tanzania op zoek naar
Patricia, de verpleegster die in zijn jeugd een aantal jaren bij hen in
huis had gewoond, maar belandde al snel aan de onderkant van de
samenleving, waar overleven het uiterste vergt. Hij raakt verwikkeld in
een gevecht voor menselijke waardigheid. Een verhaal van
bijzondere avonturen, geschreven
geschre
vol humor.
We beginnen iedere leesavond met een klein stukje uit een van de
boeken van Père Joseph zelf,
zelf om
m ons te bezinnen. Het lezen van zijn
gedachten bij het geloof en de verhouding van ons geloof ten
opzichte van de soms rauwe werkelijkheid is uitermate
uitermate boeiend. Onze
eigen inbreng over wat we lezen maakt het nog levendiger.
We hopen Niek Tweehuijsen te ontmoeten om met hem te spreken
over zijn boek, zijn belevenissen en zijn ervaringen.
Nieuwe lezers zijn van harte welkom!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

vanaf september t/m juni elke laatste maandag
van de maand (behalve december)
19.45 – 21.45 uur
St. Jozefkerk, Ministerlaan 203, Zwolle

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
7.

CURSUS IKONEN SCHILDEREN
Voor het achtste jaar begint er in
het najaar van 2017 een cursus
ikonen schilderen in Zwolle onder
leiding van Liesbeth Smulders.
Ieder die wel eens wil ervaren
hoe het is om zelf een ikoon te
schilderen, is daarbij van harte
welkom.
Liesbeth Smulders is al jaren intensief bezig met het schilderen van ikonen. Op
de website www.liesbeths-ikonen.nl vindt u impressies van diverse cursussen,
ikonen van Liesbeth en werk van cursisten van de afgelopen jaren. Tijdens de
cursus wordt, behalve aan de schildertechniek, ook aandacht besteed aan de
symboliek en achtergrond van de ikoonschilderkunst. Schilderervaring is niet
nodig; ook als u nog nooit heeft geschilderd, kunt u meedoen. Het hele proces
gaat stapje voor stapje en u krijgt de nodige uitleg. Voor alle schildermaterialen
wordt gezorgd.
Gedurende 10 dagdelen, steeds op dinsdag, wordt gewerkt aan een door de
deelnemers zelf uitgekozen ikoon. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt
de cursus ’s morgens en/of ’s middags gegeven. Per dagdeel kunnen maximaal
8 cursisten deelnemen. Beginners en gevorderden vormen samen één groep.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:
Meer info:
Kosten:

Dinsdag 12 september van 9.30 – 16.30 uur,
daarna dinsdagen vanaf 20 september t/m
14 november
9.30 – 12.30 uur en / of 13.00 – 16.00 uur
St. Jozefkerk, Ministerlaan 203, Zwolle
mw Liesbeth Smulders, St. Anthonis, Brabant
www.liesbeths-ikonen.nl
€ 420,-- (inclusief materiaalkosten: penselen,
houten plank, voortekening, bladgoud,
pigmenten enz.) Degenen die al eerder hebben
meegedaan betalen € 330.

Deze cursus is inmiddels volgeboekt. Maar….. hebt u belangstelling?
Geef u dan voortijdig op voor de volgende cursus in 2019!
8.

‘DE KONINKLIJKE WEG’
“Druk-druk-druk … maar waarmee?”
In ons werk, onze woonomgeving, in verenigingen of in de parochie
zetten we ons in met hart en ziel. Omgaan met alle agenda’s en
verwachtingen kost veel energie: we willen immers “de boel draaiend
houden”. Maar hoe kom je er eigenlijk achter of je in al die drukte de
juiste keuzes maakt? Voor wie of wat doe je het allemaal?
En als God je iets vraagt, heb je er dan nog ruimte voor?
Hoe herken je zijn vraag en wat brengt het je als je je er aan over
geeft?
De priester Frans Horsthuis maakte hier een radicale keuze in.
Hij deed zijn baan en bezit weg en koos voor een leven met de Heer
zelf. Zo had hij talloze bijzondere ontmoetingen met mensen in heel
Europa. Over zijn ervaringen schreef hij “De Koninklijke Weg”.
Ook in onze parochie proberen mensen gehoor te geven aan wat God
van ons vraagt. Sommigen gaan op reis en brengen hun ervaringen
mee, anderen ontmoeten de Heer in het dagelijks leven of in de
mensen naar wie ze omzien.
Hierover wordt een bezinningsavond georganiseerd.
We luisteren naar passages uit ‘De Koninklijke Weg’ en wisselen
ervaringen uit, die ons kunnen bemoedigen ruimte te maken voor de
Heer.
“Wanneer er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun
midden”.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:

dinsdag 19 september
19.30 – 21.00 uur
Het Klooster, Buiten Nieuwstraat
diaken Michael Buijkx

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
9.

WARMLOPEN
Ongeveer 4 keer per jaar organiseren we
wandelingen vanuit één van de locaties van de
Thomas a Kempis-parochie.
Graag nodigen wij parochianen en belangstellenden
uit om met ons mee te wandelen voor een lange of
korte wandeling en in gesprek te gaan met elkaar.
Op vrijdagmiddag lopen we ongeveer 7 kilometer en op de zondag
organiseren we de langere wandeling (+ 17 km), soms gecombineerd
met een korte afstand.
Op de vrijdagmiddagen starten we om 14.00 uur in één van onze
kerklocaties, waar we even gezamenlijk koffie/thee drinken. Dan
krijgen we een korte inleiding over het thema waarmee we op pad
gaan. Dit thema betreft vaak onderwerpen uit het ‘gewone leven’,
waarover iedereen kan meepraten. In groepjes van 3 personen maken
we vervolgens een wandeling door onze mooie IJsseldelta in de
omgeving van Hasselt, Hattem, Zwolle, IJsselmuiden of Kampen.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Bij terugkomst in het parochiehuis praten we nog even na onder het
genot van koffie/thee en iets lekkers.
Op zondagen starten we rond 10.30 uur en hebben we onderweg een
lunchstop en meestal een afsluiting op een terrasje.
zondag 17 september:

10.30 uur:

vrijdag 3 november:

14.00 uur

vrijdag 5 januari:

14.00 uur

lange en korte wandeling
vanuit IJsselmuiden
korte wandeling vanuit
Zwolle-Zuid
korte wandeling vanuit Hasselt

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3

U kunt aan één of meerdere wandelingen deelnemen.
10.

‘OP ADEM’ (in Hattem)
In het Andreashuis komen we bij elkaar om op adem te komen.
We verdiepen ons in een Bijbelverhaal en bespreken
wat dit verhaal voor ons betekent en wisselen hierover onze
ervaringen en gedachten uit.
Het gaat hierbij altijd om twee verhalen,
het verhaal van onze eigen twijfels, hoop en vertrouwen
en het verhaal van de Schrift.
Om deel te nemen aan deze avonden is er geen voorbereiding nodig,
en iedereen kan meedoen.
Het Bijbelverhaal dat we lezen wordt op de avond uitgereikt
en is bij voorkeur het Evangelie dat in het weekend na onze
bijeenkomst in de kerk wordt gelezen. Maar er is ook ruimte voor
andere thema’s die we gaandeweg tegenkomen en kunnen inpassen
in de bijeenkomsten.
Op deze manier proberen we met elkaar ‘Op adem’ te komen
in Hattem en avonden te creëren
waarop we als vanzelf dieper inademen en weer weten: er is meer.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:

op donderdag 21 september, dinsdag 31 oktober,
donderdag 14 december. Data van 2018 worden
bekend gemaakt via Navolging Vandaag.
20.00 uur
Andreashuis, Zuiderzeestraatweg 7, Hattem
pastor Evelien Reeuwijk

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
11.

‘OP VERHAAL’ (in Kampen)
De Bijbelgroep ‘Op Verhaal’ in Kampen bestaat de al een groot aantal
jaren. Een deel van de groep is vaste bezoeker sinds het begin, maar
regelmatig schuiven nieuwe gezichten aan.
Ook u bent welkom om met ons de Bijbelverhalen eens van een
andere kant te bekijken en te zoeken naar de betekenis van die
verhalen in ons dagelijks leven.
Eén keer in de 5/6 weken komen wij Op Verhaal in parochiecentrum
Het Klooster in Kampen.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

maandagen 4 september en 9 oktober
en daarna in goed overleg met de groep
20.00 – 22.00 uur
Parochiecentrum ‘Het Klooster’,
Buiten Nieuwstraat 97-99, Kampen

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
12.

BIJBELS BIJKOMEN IN IJSSELMUIDEN
Zo’n 8 keer per jaar komt deze groep bij elkaar.
Ze bestaat nu uit 12 personen.
We lezen dan het Evangelieverhaal van een van de komende
weekends en praten over wat ons erin opvalt of wat we niet begrijpen.
Met elkaar en met behulp van wat informatie laten we de tekst op ons
inwerken. Daarna bespreken we wat dit eeuwenoude verhaal
voor ons dagelijks leven kan betekenen.
Gaandeweg de avond ervaren we steeds weer
hoe dicht het Bijbelverhaal aansluit bij ons eigen levensverhaal.
Iedereen is welkom en er is geen specifieke Bijbelkennis vereist
om mee te doen.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Maandag 11 september is de eerste avond.
(Vervolgdata worden in onderling overleg vastgesteld,
ca. eens per 5 weken.)
19.30-21.30 uur
Parochiecentrum, B. van Engelenweg 137,
IJsselmuiden

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
13.

BIJBELLEESGROEP WESTENHOLTE
Eenmaal per maand komt een groep van ongeveer
10 personen samen om zich o.l.v. pastor Evelien Reeuwijk
of pastoor Hans Boogers te buigen over teksten
en onderwerpen uit de Bijbel.
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers!

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:

donderdagen 7 september, 12 oktober, 9 november,
14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart,
12 april, 10 mei en 14 juni.
9.30 – 11.00 uur
ten huize van dhr. J. de Vent, Dahliaweg 1, Zwolle
pastor Evelien Reeuwijk of pastoor Hans Boogers

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
14.

HET VERHAAL GAAT…
Oecumenische gespreksgroep
Onder leiding van een dominee en een RK pastor
– in steeds wisselende samenstelling – wordt al enige jaren gelezen uit
de boeken van Nico ter Linden “Het verhaal gaat…”.
De deelnemers komen uit de Lutherse kerk, de Oosterkerk (PKN),
uit de parochie Thomas a Kempis en ook enkele geïnteresseerden van
buiten Zwolle.
Het uitwisselen hoe we in de verschillende tradities met verhalen
omgaan is heel verrijkend.
Nieuwe meelezers zijn welkom!
Dit seizoen lezen we verder in deel 1.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:

2e dinsdag van de maand (vanaf 10 oktober t/m mei)
13.30 – 15.00 uur
Lutherse Kerk, Koestraat 4, Zwolle
voorgangers uit de genoemde kerken

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
15.

OECUMENISCHE GESPREKSGROEP‘GELOVEN NU’
(in De Nieuwe Haven)
Al enkele jaren komen bewoners uit De Nieuwe Haven en Keersluis
met verschillende kerkelijke achtergrond bij elkaar om een verhaal uit
de Bijbel te lezen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Maar…. ook anderen zijn van harte welkom om aan te sluiten!
Met behulp van richtvragen komen onze eigen geloofs- en
levensvragen als vanzelf aan de orde.
Wat kunnen de verhalen van toen vertellen aan ons,
mensen van nu.
In een kleine groep is er volop gelegenheid naar elkaar te luisteren
en met elkaar iets te delen over eigen belevingen,
vragen en verwachtingen in relatie tot geloof en leven.
Om mee te doen is geen specifieke Bijbelkennis vereist.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Door wie:

elke eerste dinsdag van de maand vanaf 5 september
18.15 – 19.30 uur
Ruimte Vischpoorterbrug in Zorgcentrum
De Nieuwe Haven, Burgemeester Vos de Waelstraat 1,
Zwolle
Jeanne Gerretzen, parochiemedewerkster

** contact via parochiesecretariaat, zie pagina 3
6.

KLOOSTERBIOSCOOP (Zwolle)

Een gezamenlijke activiteit van Oosterkerk, Dominicanenkerk en
Thomas a Kempisparochie.
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te
praten.
Eye in the sky
Een indringende film over de ethische dilemma’s bij een drone-aanval
op een groep zelfmoordterroristen.
Kolonel Powell leidt een geheime dronemissie. Watts, de piloot, krijgt
het schuiladres van de terroristen in het vizier op het moment dat een
9-jarig meisje zich in de ‘kill-zone’ begeeft.
Nagesprek o.l.v. pastor Hans Schoorlemmer.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

donderdag 12 oktober
19.30 uur (koffie/thee om 19.15 uur in de Refter)
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 19, Zwolle
€ 5,-- (inclusief consumptie vooraf. Géén pauze)

Tout les matins de monde
Een film over de kracht van muziek
De sombere Sainte de Colombe , grootmeester en violist, leeft met zijn
twee dochters als weduwnaar in afzondering. Dan wordt hij
geconfronteerd met zijn tegenpool Marias, een begaafde en
ambitieuze leerling, die verliefd wordt op zijn dochter.
Nagesprek o.l.v. Ds. Iemke Epema.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

donderdag 7 december
19.30 uur (koffie/thee om 19.15 uur in de Refter)
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 19, Zwolle
€ 5,-- (inclusief consumptie vooraf. Géén pauze)
17.

Moonlight
De grote Oscarwinnaar van 2016, een poëtisch en teder drama.
De Afro-Amerikaanse Chiro ontdekt dat hij anders is dan anderen.
Hij voelt zich tot jongens aangetrokken. Chiro leeft in een ghetto,
waar van jongens verwacht wordt dat ze macho worden.
Tederheid lijkt er ver weg. Een verhaal over roeien tegen de stroom in,
overgave, moed. De camera is zeer liefdevol en zoemt zelfbarmhartig
op bijzondere mensen in.
Nagesprek o.l.v. van pastor Evelien Reeuwijk
en pastor Hans Schoorlemmer
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

donderdag 15 februari
19.30 uur (koffie/thee om 19.15 uur in de Refter)
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 19, Zwolle
€ 5,-- (inclusief consumptie vooraf. Géén pauze)

In persuit of silence
Een documentaire uit 2016 over iemand, die moet leren leven met het
perspectief om doof te worden. In de moderne wereld lijkt stilte niet
meer te bestaan. Werkelijk overal om ons heen zijn geluiden.
In deze documentaire worden plekken over de hele wereld bezocht op
zoek naar stilte. Hoofdrolspeler in deze film is het geluid.
Nagesprek o.l.v. mevr. Lida van Dijk.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

vrijdag 9 maart
19.30 uur (koffie/thee om 19.15 uur in de Refter)
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 19, Zwolle
€ 5,-- (inclusief consumptie vooraf. Géén pauze)
18.

