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Visiedocument	  
Op	  de	  zondagen	  10	  en	  31	  maart	  hebben	  we	  na	  de	  kerkdienst	  een	  gemeenteberaad	  gehouden	  waarin	  
we	  in	  een	  goede	  sfeer	  spraken	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  naar	  
aanleiding	  van	  de	  nota’s	  die	  door	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  waren	  opgesteld.	  	  
In	  de	  tweede	  bijeenkomst	  hebben	  velen	  aangegeven	  wat	  voor	  hen	  van	  waarde	  was	  om	  in	  de	  
toekomst	  te	  koesteren.	  Veel	  opmerkingen	  en	  ideeën	  zijn	  genoteerd.	  
In	  deze	  zomer	  is	  een	  visiedocument	  opgesteld	  dat	  in	  het	  moderamen	  en	  de	  kerkenraad	  uitgebreid	  is	  
besproken.	  Die	  tekst	  leggen	  wij	  nu	  aan	  u	  als	  gemeente	  voor	  om	  met	  u	  te	  bespreken	  op	  zondag	  8	  
september	  tijdens	  onze	  gemeentezondag.	  De	  tekst	  van	  het	  visiedocument	  is	  als	  bijlage	  aan	  deze	  
nieuwsbrief	  toegevoegd.	  
U	  kunt	  eventueel	  vragen	  of	  opmerkingen	  van	  te	  voren	  doorgeven,	  dan	  kunnen	  wij	  daar	  in	  het	  
gesprek	  op	  ingaan.	  Ook	  als	  u	  niet	  aanwezig	  kunt	  zijn	  op	  de	  gemeentezondag	  zijn	  uw	  opmerkingen	  
welkom.	  Meld	  uw	  vragen	  of	  opmerkingen	  bij	  onze	  scriba	  Ben	  ter	  Haar,	  scriba.grotekerk@pga-‐
almelo.nl,	  tel.:	  06	  83	  08	  17	  84	  of	  bij	  ondergetekende:	  predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl,	  tel.:	  06	  
208	  00	  209.	  
	  

Gemeentezondag	  
Dit	  jaar	  houden	  wij	  onze	  gemeentezondag	  op	  8	  september.	  Evenals	  voorgaande	  jaren	  doen	  we	  dat	  
op	  Erve	  Pezie,	  Bellinkhofsdwarsweg	  3.	  	  
De	  bijeenkomst	  begint	  om	  10.00	  uur	  en	  zal	  om	  ca.	  14.00	  uur	  eindigen.	  
Na	  een	  korte	  kerkdienst	  en	  koffie	  drinken	  gaan	  we	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  over	  het	  visiedocument	  dat	  
aan	  deze	  nieuwsbrief	  is	  toegevoegd.	  De	  kerkdienst	  en	  het	  gesprek	  zullen	  binnen	  worden	  gehouden.	  
Daarna	  is	  er	  gelegenheid	  om	  het	  onderlinge	  gesprek	  voort	  te	  zetten	  tijdens	  een	  wandeling	  of	  door	  op	  
Erve	  Pezie	  te	  blijven.	  	  
We	  sluiten	  de	  dag	  af	  met	  een	  drankje	  en	  een	  gezamenlijke	  maaltijd.	  	  
Het	  is	  een	  dag	  voor	  de	  gehele	  gemeente;	  we	  houden	  ook	  rekening	  met	  kinderen.	  
	  
Programma	  
	   10.00	  uur	   korte	  kerkdienst	  
	   10.45	  uur	   koffie	  drinken	  
	   11.15	  uur	   gesprek	  over	  het	  visiedocument	  
	   12.00	  uur	   onderlinge	  ontmoeting	  tijdens	  wandeling	  of	  op	  Erve	  Pezie	  
	   12.45	  uur	   drankje	  en	  gezamenlijke	  maaltijd	  (hoe	  en	  wat?	  zie	  hieronder)	  
	   ±	  14.00	  uur	   einde	  
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Maaltijd:	  ‘…	  en	  zij	  deelden	  alles	  gemeenschappelijk’	  	  
De	  organisatie	  vraagt	  u	  om	  wat	  mee	  te	  nemen.	  Hoe	  gaat	  dat	  nu	  in	  z’n	  werk?	  Wel,	  de	  één	  maakt	  een	  
quiche,	  de	  ander	  een	  salade	  met	  allerlei	  vrolijkheid	  erin.	  Weer	  een	  ander	  een	  schaal	  met	  ham	  en	  
andere	  vleeswaren.	  Sommigen	  nemen	  een	  fles	  witte	  of	  rode	  wijn	  mee,	  een	  ander	  jus	  d’orange	  of	  
ander	  drinken.	  Weer	  anderen	  maken	  een	  kaasplateau	  of	  hebben	  fruit	  bij	  zich	  of	  een	  heerlijke	  
dipsaus.	  Niets	  moet,	  maar	  alles	  mag.	  Neem	  mee	  wat	  er	  nodig	  is	  voor	  het	  aantal	  personen	  waarmee	  u	  
komt.	  Voor	  soep	  wordt	  gezorgd.	  
U	  zult	  zien:	  er	  zal	  voldoende	  zijn	  voor	  iedereen!	  
	  

David	  in	  de	  kunst	  
In	  de	  maanden	  september	  en	  oktober	  worden	  in	  de	  kerkdienst	  de	  verhalen	  over	  David	  uit	  1	  en	  2	  
Samuël	  gelezen.	  Ds.	  Koos	  Sluiter	  heeft	  aangeboden	  om	  voor	  ons	  een	  inleiding	  te	  verzorgen	  over	  
‘David	  in	  de	  kunst’.	  Hij	  zal	  aan	  de	  hand	  van	  een	  groot	  aantal	  kunstwerken	  laten	  zien	  hoe	  David	  in	  de	  
kunst	  is	  uitgebeeld.	  De	  bijeenkomst	  is	  op	  donderdag	  19	  september	  van	  14.00	  tot	  16.00	  uur.	  
U	  bent	  allen	  van	  harte	  welkom!	  	  	  
	  

Seniorentocht	  
De	  diaconie	  organiseert	  de	  jaarlijkse	  ‘Seniorentocht’	  op	  donderdag	  26	  september.	  Dit	  jaar	  zullen	  we	  
een	  bezoek	  brengen	  aan	  Giethoorn.	  Gemeenteleden	  die	  75	  jaar	  of	  ouder	  zijn,	  ontvangen	  begin	  
september	  een	  uitnodiging.	  Door	  de	  oplopende	  kosten	  van	  de	  seniorenreisjes	  (o.a.	  kosten	  van	  de	  
bussen	  nemen	  jaarlijks	  toe)	  en	  de	  verminderde	  inkomsten	  van	  de	  diaconie	  is	  er	  door	  de	  Centrale	  
Diaconie	  besloten	  om	  een	  bijdrage	  voor	  deze	  reis	  te	  vragen	  van	  €	  15,-‐	  per	  persoon.	  Aan	  het	  begin	  
van	  de	  reis	  wordt	  dit	  bedrag	  in	  de	  bus	  geïnd.	  Graag	  met	  gepast	  geld	  betalen.	  	  
	  
Men	  kan	  zich	  vóór	  9	  september	  telefonisch	  opgeven	  bij:	  

mw	  Corrie	  Ubels	  	  	  	   	   0546	  81	  22	  81	  
mw	  Hillie	  de	  Vries	   	   0546	  81	  19	  44	  
mw	  Annelies	  de	  Roo	   	   0546	  86	  27	  82	  
dhr	  Hans	  van	  den	  Berg	   	   0546	  49	  11	  73	  
mw	  Adriande	  Uspessij	   	   0546	  81	  35	  72	  
mw	  Truus	  Schokker	   	   0546	  81	  31	  22	  
mw	  Monique	  Niekolaas	  	   06	  15	  35	  69	  88	  

	  
De	  volgorde	  van	  de	  opstapplaatsen	  en	  -‐tijden	  zijn	  iets	  anders	  dan	  andere	  jaren:	  	  

Winkelcentrum	  Aalderinkshoek	  	  	  	   	   12.30	  uur	  
Rabobank	  (Centrum)	   	   	   	   12.45	  uur	  
Hanzelaan	  (achteringang	  van	  De	  Hofkamp)	   13.00	  uur	  

	  

Stiltecentrum	  
Op	  donderdag-‐,	  vrijdag-‐	  en	  zaterdagmiddag	  is	  het	  stiltecentrum	  in	  onze	  kerk	  geopend.	  Die	  opening	  
zal	  in	  het	  komende	  seizoen	  van	  nog	  meer	  betekenis	  worden	  als	  er	  wisselende	  exposities	  in	  de	  kerk	  
zijn.	  In	  de	  kerk	  zijn	  op	  deze	  tijden	  altijd	  twee	  vrijwilligers	  aanwezig	  om	  gasten	  te	  ontvangen	  en	  
eventueel	  wegwijs	  te	  maken.	  Dat	  wordt	  als	  mooi	  en	  dankbaar	  werk	  gezien.	  
Per	  1	  januari	  2020	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  twee	  nieuwe	  vrijwilligers	  die	  het	  team	  één	  keer	  per	  vier	  
weken	  op	  zaterdagmiddag	  kunnen	  versterken.	  Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  
mw.	  Wijnanda	  Smeenk,	  tel.:	  0546	  53	  17	  78,	  e-‐mail:	  hansenwijnanda@hetnet.nl.	  
	  
Met	  een	  hartelijke	  groet,	  mede	  namens	  de	  kerkenraad,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  	  	  


