
7+1 Cursus Geloven rond SPIR!T, inspiratie uit geloof, leven en kunst
 

7+1 Ontmoetingen 
OP ZEVEN ZONDAGMIDDAGEN, VAN 17.00-

20.00 UUR EN EEN ZATERDAG 

 
Als je hard hebt gewerkt is het goed samen 

eten. De eerste christelijke gemeenten waren 

dat dan ook gewend om te doen. Aan het eind 

van de dag verzamelden ze zich ergens. Al 

etend kwamen ze vanzelf met elkaar in 

gesprek. 

We zien dat in onze tijd weer terug komen. 

Een gezamenlijke maaltijd, met aansluitend 

een korte, uitdagende inleiding. Daarna 

gelegenheid er over verder te praten in 

kleinere groepjes. Aan het eind is er een 

gezamenlijke afsluiting.  

 

 

 
Cursus Geloven met verhalen en 

ontmoetingen met mensen zoals jij 

7+1 maaltijden en gesprekken  

midden in de stad aan de Deldenerstraat 

 

 

7+1 Hoogtepunten 
De Cursus Geloven voorziet echt in een 

behoefte. Dit seizoen in een nieuwe opzet, 

zodat iedereen weer in kan stappen.  

We gaan uit van onze eigen (bijzondere)  

ervaringen die ons bezielen. Inspiratie heeft  

met  spir!t, spiritualiteit te maken. Jouw leven 

heeft bezieling nodig. Maar waar vindt je die 

bronnen dan? Bij welke ervaringen komt dat  

naar boven? Welke rol speelt het geloof, de 

bijbel en de rituelen daarbij? 

 
Niet voor niets doen er ieder seizoen 

tientallen geïnteresseerden mee (vorig 

seizoen over de 60 deelnemers). Voor de één 

als eerste kennismaking met geloven, voor 

de ander als vernieuwing of verdieping. De 

serie gaat uit van de Protestantse Kerk 

Hengelo maar zoekt daarin altijd de 

samenwerking met de Rooms Katholieke 

‘Goede Herder Parochie’ en andere kerken. 

Het gaat om zeven bijeenkomsten op 

zondagmiddag, van 17 tot 20.00 uur, in de 

Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat, 

aangevuld met een bijeenkomst op een hele 

zaterdag.  

 

 

 

Aan het begin wordt een heerlijke maaltijd 

geserveerd. Het kan niet mooier op de 

zondagmiddag. Gewoon aanschuiven dus. 

 

7+1 Data 

Predikanten en pastores van verschillende 

kerken en gezondheidsinstellingen uit 

Hengelo, Protestants, Luthers, Remonstrants 

en Rooms Katholiek vertellen over wie een 

inspiratiebron is. Een ouder? Een vriend? En 

wat kan hen bezielen? De kunst, de natuur of 

de stilte? Door welke ervaringen beseffen ze 

dat het leven belangrijk is? Door het lijden, 

de dood? Welke rol speelt het geloof, 

gemeente/parochie, de bijbel en de rituelen 

daarbij? Aansluitend bespreken we in 

kleinere groepen enkele gespreksvragen 

van de inleiders. De bijeenkomsten zijn op 

zeven zondagen en één zaterdag  te weten: 

1 november 

22 november 

13 december (Bethelkerk) 

17 januari 2021 

   7 februari 

Zaterdag 27 februari  

7 maart 

  28 maart 

Ook wie niet altijd kan, is van harte 

welkom! 



Aanmelden: 
 

 

Naam 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Woonplaats 

 

Tel.nr. 

 

E-mail 

 

Aantal pers. 

 

Kinderen 

 

(namen & leeftijd) 

 

Dieet 

 
 

Ja, natuurlijk doe(n) ik (wij) mee met de  

7+1 Cursus Geloven rond SPIR!T, 

inspiratie uit geloof, leven en kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname 
Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om deel 

te nemen aan de bijeenkomsten. De cursus is 

zo opgezet dat ieder er wat mee kan, ook 

mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wie 

wil kan dus vrienden of kennissen opgeven 

om te komen. De ervaring leert dat dit soort 

bijeenkomsten grote aantrekkingskracht 

heeft.  De bonte verscheidenheid van de 

deelnemers maakt de bijeenkomsten 

boeiend. 

We gaan er wel van uit dat ieder die zich 

opgeeft zijn of haar best doet bij alle 

bijeenkomsten aanwezig te zijn. En dat ieder, 

naar vermogen, een kleine financiële 

bijdrage levert in de kosten van de maaltijd 

(richtbedrag ongeveer  € 6, 50). 

 

 
 
U kunt zich ook opgeven door het invullen van 

de bon in deze folder en de bon inleveren bij 

het Kerkelijk Bureau of bij de Waterstaatskerk, 

Deldenerstraat 18, Hengelo. 

Zie ook  

www@waterstaatskerk-hengelo.nl  

 

 

 

 

Cursus Geloven 

met mensen zoals JIJ 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse 

Gemeente  
 

in samenwerking met 
 

Goede Herder 

Parochie 
 

Hengelo 
 

Voor meer informatie en 

voor opgave (zo snel 

mogelijk, graag  voor 

medio oktober ) kunt u 

terecht bij:  
 

Rinse Visser 

tel.074- 2431086 

 7plus1@pkn-hengelo.nl 

of bij uw eigen pastor,   

wijkpredikant of   

kerkelijk werker. 
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