
	  

DECEMBER	  2019	  

zaterdag	  21	  december	  –	  	  De	  Grote	  Kerk	  in	  kerstsfeer	  
	  

	  
	  

Op	  deze	  zaterdagmiddag	  is	  de	  kerk	  open	  voor	  iedereen,	  jong	  en	  ouder,	  betrokken	  bij	  de	  kerk	  of	  zomaar	  
voorbijganger	  om	  iets	  te	  ervaren	  van	  wat	  wij	  met	  Kerst	  vieren.	  Een	  programma	  met	  muziek,	  korte	  
meditatieve	  momenten	  en	  kerstliederen	  van	  14.30	  tot	  16.30	  uur.	  Maar	  u	  mag	  komen	  en	  gaan	  wanneer	  u	  
wilt.	  Wees	  welkom!	  
	  

Kerkdiensten	  
	  
Een	  overzicht	  van	  kerkdiensten	  in	  deze	  periode:	  

	  
zondag	  22	  december	  –	  Vierde	  zondag	  van	  de	  Advent	  
10.00	  uur	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Gebed;	  voorganger:	  ds.	  Gerco	  Veening,	  Borne,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
	  



dinsdag	  24	  december	  –	  Kerstavond	  
20.00	  uur	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Gebed;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  het	  Kleinkoor	  Den	  Ham	  
o.l.v.	  Henk	  Linker	  
	  
woensdag	  25	  december	  –	  Kerstmorgen	  
10.00	  uur	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Gebed	  voor	  jong	  en	  ouder;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  
cantorij	  en	  het	  instrumentaal	  ensemble.	  Voor	  kinderen	  is	  er	  weer	  een	  eigen	  programma.	  
	  
zondag	  29	  december	  –	  Zondag	  na	  Kerst	  
10.00	  uur	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Gebed;	  voorganger:	  ds.	  Siebe	  Hiemstra,	  Almelo	  
	  
dinsdag	  31	  december	  –	  Oudjaar	  
17.00	  uur	  –	  Avondgebed	  in	  de	  Pniëlkerk;	  voorganger:	  ds.	  Marco	  Montagne	  
	  
zondag	  5	  januari	  –	  Epifanie	  
10.00	  uur	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Na	  afloop	  nieuwjaarsbegroeting	  in	  De	  Schouw.	  
	  

Kerkconcert	  	  
	  
zondag	  22	  december	  –	  15.30	  uur	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  is	  het	  beroemde	  Roder	  Jongenskoor	  o.l.v.	  Rintje	  te	  Wies	  weer	  te	  gast	  in	  onze	  kerk	  met	  een	  
prachtig	  kerstconcert.	  Organist	  is	  Sander	  van	  den	  Houten.	  
Het	  concert	  begint	  om	  15.30	  uur,	  de	  toegang	  is	  gratis	  met	  een	  vrije	  gift	  bij	  de	  uitgang.	  Donateurs	  
van	  de	  Stichting	  Vrienden	  Grote	  Kerk	  zijn	  na	  afloop	  welkom	  voor	  een	  drankje	  in	  De	  Schouw.	  
	  	  	  

Overige	  berichten	  
	  
Liturgieberaad	  
Onze	  gemeente	  kent	  een	  liturgieberaad,	  waarin	  gesproken	  wordt	  over	  alle	  onderdelen	  van	  de	  eredienst.	  
Kerkdiensten	  worden	  geëvalueerd,	  plannen	  voor	  de	  komende	  periode	  worden	  besproken	  en	  voorstellen	  
worden	  aan	  de	  kerkenraad	  doorgegeven	  die	  daarover	  besluiten	  neemt.	  In	  het	  beraad	  hebben	  zitting:	  de	  
predikant,	  de	  organist,	  de	  coördinator	  gastpredikanten	  en	  vertegenwoordigers	  van	  de	  diaconie,	  de	  cantorij,	  
de	  bloemschikkers	  en	  de	  kinderkerk.	  Maar	  ook	  andere	  gemeenteleden	  kunnen	  aan	  het	  beraad	  deelnemen.	  
Heeft	  u	  daarvoor	  belangstelling,	  weet	  u	  van	  harte	  welkom!	  Het	  beraad	  komt	  eenmaal	  per	  twee	  maanden	  
bijeen.	  Meer	  informatie	  bij	  de	  wijkpredikant.	  
	  
Herbevestiging	  Gerard	  ter	  Haar	  
Op	  zondag	  13	  oktober	  vond	  in	  onze	  gemeente	  de	  bevestiging	  van	  ambtsdragers	  plaats.	  Het	  lag	  in	  het	  
voornemen	  dat	  Gerard	  ter	  Haar	  zou	  worden	  herbevestigd	  als	  ouderling-‐kerkrentmeester	  met	  als	  bijzondere	  
opdracht	  het	  voorzitterschap	  van	  de	  wijkkerkenraad.	  Door	  omstandigheden	  kon	  die	  herbevestiging	  toen	  
niet	  plaatsvinden.	  Omdat	  deze	  herbevestiging	  niet	  langer	  op	  zich	  kon	  laten,	  heeft	  deze	  plaatsgevonden	  in	  
de	  kerkenraadsvergadering	  van	  14	  november.	  De	  kerkenraadsleden	  zijn	  de	  vertegenwoordiging	  van	  de	  
gemeente.	  Zo	  heeft	  Gerard	  ter	  Haar	  in	  het	  midden	  van	  de	  gemeente	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  vragen	  die	  
bij	  een	  herbevestiging	  worden	  gesteld.	  
	  
Mede	  namens	  de	  kerkenraad	  wens	  ik	  u	  een	  gezegende	  kersttijd	  toe,	  
	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
tel.:	  06	  208	  00	  209;	  mail:	  predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  	  


