Aswoensdag 2 maart
2 maart
19.00 u.

Aswoensdag
Vespergroep
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. De vesper in de Grote Kerk begint om 19.00 uur en
wordt geleid door onze Vespergroep. Henk Kamphuis bespeelt het orgel, Dick van Zwieten
verzorgt de voorzang. Lector is Lena Hatumena. De Vesperviering kan door eenieder
worden bezocht.
De viering is ook online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Brand een kaarsje
voor Oekraïne
De Grote Kerk biedt iedereen
de gelegenheid een kaarsje te
branden voor Oekraïne. Als
teken van verbondenheid met
elkaar. Als teken tegen geweld.
Als teken dat liefde altijd
overwint!
Donderdag 3 maart 2022 van
18.30 tot 20.30 uur.
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Directe hulp bij grens Oekraïne
Vorig jaar hebben
wij als wijkgemeente
de Stichting Help
Oost Europa
ondersteund als
diakonaal doel.
Dinant Pas, namens
deze stichting, actief
vanuit Almelo in
Roemenie en
Hongarije:
“Afgelopen zondagmiddag kreeg ik vanuit Roemenië de
vraag of wij kunnen helpen. Helpen met de aanschaf van
eten voor mensen die van de Oekraïne richting Roemenië
vluchten. Aan die vraag is door Stichting Help Oost Europa
direct gehoor gegeven. Inmiddels is een bedrag
overgemaakt naar onze contactpersoon Tavy Pantis.
Gisteravond berichtte hij mij dat hij onderweg was naar de grens om daar vandaag eten uit te
delen. Vanochtend kreeg ik bijgaande foto’s van hem toegestuurd. Een grensovergang die
normaal gesproken erg rustig is, wordt nu overspoeld met vluchtelingen. Deze
grensovergang is bij het plaatsje Siret. Dat ligt richting Moldavië. In het noordwesten van
Roemenië. Onze contactpersoon Tavy Pantis werkt hier samen met een lokale stichting:
MGM Foundation. Vrijwilligers van deze stichting zijn op de foto’s herkenbaar aan de hesjes
aan met de tekst “din drag ste pentru oameni” = “uit liefde voor mensen”. Dankbaar dat we
op kleine schaal toch vanuit Almelo iets kunnen doen…”
Dinant Pas
Wit u ook helpen? Maak dan een bedrag over naar NL65 INGB 0008 1116 39 ten name
van Stichting Help Oost Europa o.v.v. Hulp vluchtelingen Oekraïne.
https://www.helpoosteuropa.nl/nieuwsberichten/97-oekraine

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Hun telefoonnummers zijn:
Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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