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Denk	  mee	  over	  de	  toekomst	  van	  onze	  gemeente	  
	  
Zondag	  10	  maart	  –	  11.30	  tot	  uiterlijk	  13.00	  uur	  –	  De	  Schouw	  
Zondag	  31	  maart	  –	  11.30	  tot	  uiterlijk	  13.00	  uur	  –	  De	  Schouw	  
	  
De	  kerkenraad	  nodigt	  u	  uit	  voor	  een	  gemeenteberaad.	  Wij	  willen	  u	  informeren	  over	  de	  	  ontwikkelingen	  die	  
te	  maken	  hebben	  met	  de	  toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  en	  onze	  eigen	  wijkgemeente	  
daarin.	  Hoe	  ziet	  deze	  toekomst	  eruit?	  
	  
Zondag	  10	  maart	  informeren	  wij	  u	  naar	  aanleiding	  van	  de	  brief	  en	  de	  notitie	  die	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  
heeft	  opgesteld.	  Zie	  hiervoor	  de	  bijlage.	  Er	  staan	  veel	  veranderingen	  op	  stapel.	  Veranderingen	  die	  van	  grote	  
invloed	  kunnen	  zijn	  op	  onze	  wijkgemeente.	  	  
	  
Zondag	  31	  maart	  horen	  wij	  graag	  uw	  mening	  en	  ideeën	  naar	  aanleiding	  van	  datgene	  wat	  u	  gehoord	  en	  
gelezen	  heeft.	  Hoe	  ziet	  u	  de	  toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo?	  Wij	  willen	  ook	  graag	  met	  
elkaar	  van	  gedachten	  wisselen	  over	  de	  rol	  van	  onze	  gemeente	  in	  de	  toekomst.	  	  
Het	  is	  voor	  ons	  van	  groot	  belang	  dat	  u	  met	  ons	  mee	  wilt	  denken.	  
Zien	  wij	  u	  op	  10	  en	  31	  maart?	  De	  toekomst	  van	  de	  kerk	  –	  het	  gaat	  ons	  allemaal	  aan.	  
	  
PS:	  uiteraard	  is	  er	  wat	  lekkers	  bij	  de	  koffie.	  
	  

Aswoensdag	  6	  maart	  
Aswoensdag	  markeert	  het	  begin	  van	  de	  veertig	  dagen	  van	  voorbereiding	  op	  Pasen.	  Een	  tijd	  van	  bezinning	  
en	  matiging	  (vasten),	  van	  het	  opnieuw	  doordenken	  en	  oefenen	  wat	  het	  voor	  het	  leven	  van	  alledag	  betekent	  
in	  de	  sporen	  van	  Jezus	  te	  treden.	  
Het	  begin	  van	  de	  veertigdagentijd	  vieren	  we	  met	  een	  vesper	  van	  19.00	  tot	  19.00	  uur	  
	  

Biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  woensdag	  13	  maart	  
Misschien	  is	  de	  Biddag	  niet	  meer	  voor	  iedereen	  vanzelfsprekend.	  Maar	  wij	  houden	  deze	  dag	  in	  ere	  met	  een	  
vesper	  van	  19.00	  tot	  19.30	  uur.	  De	  Raad	  van	  Kerken	  in	  Nederland	  reikt	  elk	  jaar	  een	  thema	  aan	  over	  de	  
relatie	  tussen	  geloof	  en	  economie.	  Dit	  jaar	  is	  dat	  ‘werkende	  armen’.	  Kerken	  lopen	  er	  al	  langere	  tijd	  tegen	  
aan	  dat	  mensen	  weliswaar	  werk	  hebben,	  maar	  voor	  hun	  levensonderhoud	  toch	  voor	  een	  deel	  afhankelijk	  
zijn	  van	  noodhulp	  of	  voedselbank.	  Het	  is	  goed	  om	  daar	  een	  moment	  bij	  stil	  te	  staan.	  
	  	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  wijkpredikant	  
Gerard	  ter	  Haar,	  voorzitter	  kerkenraad	  


