
	  
	  

NOVEMBER	  2019	  
	  
November	  is	  in	  de	  kerk	  de	  maand	  van	  danken	  en	  gedenken.	  Er	  zijn	  allerlei	  bijzondere	  dagen	  in	  deze	  maand	  
waarover	  ik	  u	  graag	  informeer.	  	  
	  

6	  november	  –	  Dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  
De	  eerste	  woensdag	  in	  november	  is	  traditioneel	  dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid.	  Dit	  jaar	  valt	  dankdag	  op	  
woensdag	  6	  november.	  Om	  19.00	  uur	  begint	  in	  de	  kerk	  het	  avondgebed.	  
Getijdediensten,	  zoals	  het	  morgengebed	  en	  avondgebed,	  zijn	  zogenaamde	  niet-‐ambtelijke	  diensten.	  Dat	  
betekent	  dat	  deze	  niet	  geleid	  hoeven	  te	  worden	  door	  een	  predikant.	  Binnen	  de	  kerkenraad,	  de	  
lectorengroep	  en	  het	  liturgieberaad	  is	  afgesproken	  dat	  we	  in	  dit	  seizoen	  gaan	  werken	  zoals	  we	  al	  eerder	  
deden:	  met	  een	  lector,	  een	  cantor	  en	  onze	  organist	  kan	  een	  avondgebed	  gestalte	  krijgen.	  In	  het	  
avondgebed	  op	  6	  november	  is	  Gerry	  Konijnenbelt	  is	  lector,	  Dick	  van	  Zwieten	  is	  cantor	  en	  Henk	  Kamphuis	  is	  
organist.	  	  
Zoals	  ook	  in	  voorgaande	  jaren	  staan	  we	  stil	  bij	  het	  jaarthema	  dat	  de	  Raad	  van	  Kerken	  in	  Nederland	  voor	  de	  
bid-‐	  en	  dankdagen	  aanreikt.	  Dit	  jaar	  is	  dat	  ‘Werkende	  armen’.	  
Na	  afloop	  drinken	  we	  koffie.	  	  
	  

10	  november	  –	  Oogstdienst	  
Op	  de	  zondag	  na	  dankdag	  houden	  we,	  zoals	  elk	  jaar,	  onze	  oogstdienst.	  Ook	  dit	  jaar	  is	  dat	  een	  dienst	  voor	  
jong	  en	  ouder.	  We	  willen	  in	  deze	  dienst	  onze	  dankbaarheid	  tonen	  voor	  het	  goede	  dat	  wij	  dit	  jaar	  weer	  
mochten	  ontvangen.	  De	  dienst	  is	  in	  samenwerking	  met	  de	  kinderkerkleiding	  en	  de	  diaconie	  voorbereid.	  
De	  lezingen	  zijn	  anders	  dan	  in	  het	  kerkenwerkboekje	  aangegeven.	  Uit	  Leviticus	  25	  horen	  we	  over	  de	  
opdracht	  om	  in	  het	  zevende	  jaar	  niet	  te	  zaaien.	  Het	  evangelie	  vertelt	  over	  iemand	  wiens	  rijkdom	  hem	  in	  de	  
weg	  zit.	  Twee	  teksten	  die	  alles	  met	  de	  actualiteit	  te	  maken	  hebben!	  
Wij	  vragen	  u	  om	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  (onverpakte)	  bloem	  mee	  te	  nemen.	  Daarvan	  worden	  enkele	  
feestelijke	  boeketten	  gemaakt,	  die	  we	  na	  de	  dienst	  naar	  verzorgings-‐	  en	  verpleeghuizen	  willen	  brengen.	  
Na	  de	  dienst	  drinken	  we	  samen	  koffie	  en	  daarbij	  is	  een	  verrassing…	  
	  

13	  november	  –	  Lezing	  ‘400	  jaar	  Reformatie	  in	  Almelo’	  
In	  1619	  begon	  de	  eerste	  protestantse	  predikant	  te	  werken	  in	  Almelo.	  Zijn	  naam	  met	  dit	  jaartal	  staat	  als	  
eerste	  vermeld	  op	  het	  predikantenbord	  in	  de	  kerk.	  2019	  is	  dus	  het	  jaar	  van	  vier	  eeuwen	  reformatie	  in	  
Almelo.	  Een	  moment	  om	  bij	  stil	  te	  staan.	  Wat	  is	  er	  in	  die	  400	  jaar	  binnen	  protestants	  Almelo	  gebeurd?	  	  
Ds.	  Otto	  Mulder,	  kenner	  van	  de	  kerkgeschiedenis	  van	  Almelo,	  zal	  voor	  de	  Historische	  Kring	  een	  lezing	  over	  
dit	  onderwerp	  geven	  op	  woensdag	  13	  november	  in	  De	  Schouw,	  van	  20.00	  tot	  21.30	  uur.	  Een	  ieder	  is	  daar	  
van	  harte	  welkom!	  
	  

21	  november	  –	  Follow	  the	  Light	  
Evenals	  vorige	  jaar	  is	  op	  de	  donderdagavond	  vóór	  Eeuwigheidszondag	  ‘Follow	  the	  Light’.	  Onze	  kerk	  is	  
uitsluitend	  verlicht	  met	  kaarslicht	  en	  iedereen	  kan	  binnenlopen	  en	  een	  kaarsje	  aansteken,	  om	  licht	  te	  



zoeken	  in	  deze	  donkere	  tijd,	  een	  geliefde	  gedenken,	  stilte	  te	  zoeken,	  een	  gesprek	  aangaan	  met	  iemand	  van	  
de	  kerk	  of	  luisteren	  naar	  stemmige	  muziek.	  Iedereen	  is	  welkom.	  De	  kerk	  is	  open	  van	  19.00	  tot	  21.30	  uur.	  
	  

24	  november	  –	  Eeuwigheidszondag	  
Dit	  is	  de	  laatste	  zondag	  vóór	  Advent.	  Een	  zondag	  die	  ook	  de	  naam	  ‘Eeuwigheidszondag’	  draagt.	  Zoals	  
gebruikelijk	  noemen	  we	  op	  deze	  zondag	  de	  namen	  van	  hen	  die	  ons	  in	  geloven	  zijn	  voorgegaan.	  Wij	  
gedenken	  omdat	  we	  uitzien	  naar	  wat	  ons	  is	  toegezegd:	  de	  voltooiing	  waarin	  God	  alles	  in	  allen	  zal	  zijn.	  	  
We	  noemen	  de	  namen	  van	  overleden	  gemeenteleden	  en	  ontsteken	  bij	  elke	  naam	  een	  licht.	  En	  juist	  op	  deze	  
zondag	  vieren	  wij	  de	  Maaltijd	  van	  de	  Heer,	  want	  in	  die	  maaltijd	  vieren	  wij	  die	  ene	  gemeente	  in	  hemel	  en	  op	  
aarde.	  
Families	  van	  de	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  overleden	  gemeenteleden	  ontvangen	  een	  uitnodiging	  om	  in	  deze	  
dienst	  aanwezig	  te	  zijn.	  Zij	  worden	  ook	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  om	  zelf	  de	  kaars	  ter	  nagedachtenis	  van	  
hun	  geliefde	  aan	  te	  steken.	  
Als	  u	  graag	  de	  naam	  genoemd	  wilt	  hebben	  van	  een	  geliefde	  die	  eerder	  of	  elders	  is	  overleden,	  dan	  kan	  dat.	  
Wilt	  u	  dat	  dan	  uiterlijk	  20	  november	  aan	  mij	  doorgeven?	  
Voor	  wie	  het	  gemis	  recent	  is,	  zal	  deze	  dag	  niet	  eenvoudig	  zijn.	  Laten	  wij	  elkaar	  op	  deze	  dag	  niet	  ontbreken!	  

	  

	  
Cees	  van	  der	  Aa	  	  (1883-‐1950)	  –	  Zuidaanzicht	  van	  de	  Grote	  Kerk	  

Expositie	  ‘Grote	  Kerk	  in	  beeld	  –	  werken	  uit	  het	  Stadsmuseum	  Almelo’	  
In	  november	  en	  december	  zijn	  in	  de	  Grote	  Kerk	  ongeveer	  twintig	  schilderijen	  en	  een	  aantal	  tekeningen	  te	  
bewonderen,	  die	  genereus	  zijn	  uitgeleend	  door	  het	  Stadsmuseum	  Almelo.	  Op	  al	  deze	  werken	  is	  het	  
kerkgebouw	  zelf	  prominent	  in	  beeld.	  Het	  is	  een	  unieke	  kans	  om	  deze	  collectie	  bijeen	  te	  zien,	  omdat	  een	  
groot	  deel	  van	  de	  werken	  uit	  het	  depot	  komt	  en	  zelden	  wordt	  tentoongesteld.	  Deze	  expositie	  sluit	  aan	  bij	  
de	  herdenking	  van	  400	  jaar	  reformatie	  in	  Almelo.	  
Uit	  de	  expositie	  blijkt	  dat	  de	  kerk	  door	  de	  eeuwen	  heen	  een	  van	  de	  meest	  markante	  gebouwen	  van	  de	  stad	  
was	  en	  is	  gebleven.	  Het	  inspireerde	  vele	  generaties	  van	  schilders,	  waaronder	  Cees	  van	  der	  Aa	  (1883-‐1950),	  
die	  werkte	  in	  de	  stijl	  van	  de	  Haagse	  school.	  
De	  expositie	  is	  tot	  1	  januari	  geopend,	  elke	  donderdag	  en	  vrijdag	  van	  12	  tot	  14	  uur,	  elke	  zaterdag	  van	  13	  tot	  
16	  uur	  (de	  vaste	  tijden	  van	  Kerk	  Open)	  en	  bovendien	  de	  laatste	  zondag	  van	  de	  maand	  (24	  november	  en	  29	  
december)	  van	  14	  tot	  17	  uur.	  De	  toegang	  is	  vrij.	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  
06	  208	  00	  209	  


