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Grote Kerk dicht, kerkdiensten online  
Helaas moeten wij u meedelen dat de Grote Kerk gesloten is tot en met zondag 9 januari 
2022. Wij geven hiermee als wijkkerkenraad gehoor aan het landelijk advies van de 
Protestantse Kerk Nederland.  
 
Dit betekent ook dat kerkgangers in de Kerstnacht, komende vrijdag 24 december, en op 
Kerstmorgen, zaterdag 25 december, geen dienst in de Grote Kerk kunnen bijwonen. Het 
was een zwaar besluit van de wijkkerkenraad. Maar gezien de huidige omstandigheden van 
de harde lockdown, is dit voor ons het enige verstandige besluit. 
 
Gelukkig kunt u via het gebruikelijke kanaal 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo de kerkdiensten van de Grote 
Kerk met beeld en geluid blijven volgen.  
 
De vieringen rond kerst zijn: 
Kerstnachtdienst vrijdag 24 december 20.00 uur geleid door dominee Wim Blanken. 
 
Kerstmorgen zaterdag 25 december, 10.00 uur. verzorgd door dominee Ria de Vries. 
 
Nadere informatie over beide diensten volgt later in deze week. 
 

Jeugdkerk 
De bijeenkomsten van de jeugdkerk in Het Kolkje zijn in deze periode van lockdown afgelast. 
De leden van de jeugdkerk willen zondag 9 januari met behulp van beeldbellen contact met 
elkaar hebben. 
 

Dagboekje voor advents- en kersttijd 

In deze mail vindt u het dagboekje voor de advents- en kersttijd. Onze geestelijk verzorger 
Sape Visser heeft dit boekje samengesteld. Hij schrijft daarover: “Geheel tegen alle 

gewoontes, tradities én tegen ons gevoel en verlangen in, komen we dit jaar niet zoals 

anders samen tijdens de feestdagen. Ik heb vanuit onze verschillende achtergronden teksten 

verzameld: lezingen uit de bijbel, kerstliederen, verhaaltjes en gedichten. Hiermee is een 

dagboekje samengesteld dat loopt van de eerste advent tot in het nieuwe jaar. Wij hopen dat 

het in deze bijzondere tijd de nodige bemoediging en troost geeft en eenieder iets van de 

feestdagen doet ervaren.” 

 

Pastorale hulp 

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Zij zijn te 
bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
Arie van Houwelingen,                                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)                      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Namens De Grote Kerk 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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