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Week	  van	  gebed	  voor	  de	  eenheid	  
Elk	  jaar	  wordt	  in	  de	  maand	  januari	  de	  Week	  van	  gebed	  voor	  de	  eenheid	  gehouden.	  Deze	  gebedsweek	  is	  een	  
initiatief	  van	  de	  Wereldraad	  van	  Kerken	  en	  valt	  dit	  jaar	  in	  de	  week	  van	  19	  tot	  en	  met	  26	  januari.	  
Het	  materiaal	  voor	  deze	  gebedsweek	  wordt	  elk	  jaar	  door	  de	  kerken	  in	  een	  van	  de	  deelnemende	  landen	  
samengesteld.	  	  
Dit	  jaar	  is	  de	  gebedsweek	  voorbereid	  door	  de	  kerken	  op	  Malta,	  waar	  het	  christelijk	  geloof	  kwam	  door	  de	  
inspanningen	  van	  Paulus	  die	  op	  dit	  eiland	  schipbreuk	  leed,	  zoals	  beschreven	  in	  het	  boek	  Handelingen.	  Het	  
thema	  is	  daarom	  ontleend	  aan	  dit	  verhaal:	  ‘Zij	  waren	  buitengewoon	  vriendelijk	  voor	  ons’	  (Handelingen	  
28,2).	  
	  
Zo	  staat	  het	  buitengewone	  dit	  jaar	  centraal	  in	  deze	  gebedsweek	  en	  dat	  daagt	  ons	  uit	  om	  te	  streven	  naar	  
meer	  dan	  het	  gewone.	  	  
Dat	  kan	  bijvoorbeeld	  door	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  oecumenische	  viering	  op	  zondag	  en	  de	  vespers	  
(gebedsdiensten)	  op	  de	  weekdagen	  in	  de	  verschillende	  kerken.	  

Vieringen:	  
zondag	  19	  januari	  –	  10.00	  uur	   	   Oecumenische	  viering	  in	  de	  Grote	  Kerk	  	  
maandag	  20	  januari	  –	  19.00	  uur	  	   Vesper	  in	  de	  St.	  Georgiusbasiliek	  
dinsdag	  21	  januari	  –	  19.00	  uur	   	   Vesper	  in	  de	  Doopsgezinde	  Kerk	  
woensdag	  22	  januari	  –	  19.00	  uur	   Vesper	  in	  De	  Bleek	  
donderdag	  23	  januari	  –	  19.00	  uur	   Vesper	  in	  de	  Grote	  Kerk	  
vrijdag	  24	  januari	  –	  18.00	  uur	   	   Gezamenlijke	  maaltijd	  met	  aansluitend	  vesper	  in	  het	  gebouw	  van	  	  

het	  Leger	  des	  Heils	  (Troelstralaan	  1,	  Almelo)	  
	  
Voorgangers	  in	  de	  oecumenische	  dienst	  op	  19	  januari	  in	  de	  Grote	  Kerk	  zijn	  mw.	  ds.	  Carla	  Borgers	  
(Doopsgezinde	  Gemeente)	  en	  ds.	  Pieter	  Endedijk.	  Medewerking	  verlenen	  het	  muziekkorps	  van	  het	  Leger	  
des	  Heils,	  de	  cantorij	  van	  de	  Grote	  Kerk,	  organist	  Henk	  Kamphuis	  en	  lectoren	  van	  de	  verschillende	  kerken.	  	  
	  

Actie	  Kerkbalans	  2020	  
Eveneens	  wordt	  elk	  jaar	  in	  januari	  de	  actie	  Kerkbalans	  gehouden	  voor	  de	  financiële	  ondersteuning	  van	  het	  
kerkelijk	  werk.	  De	  plaatselijke	  gemeente	  is	  voor	  haar	  inkomsten	  volledig	  afhankelijk	  van	  de	  financiële	  steun	  
van	  haar	  leden.	  
In	  de	  week	  van	  13	  tot	  en	  met	  18	  januari	  bezorgen	  vrijwilligers	  enveloppen	  bij	  u	  thuis	  waarin	  alle	  informatie	  
staat	  hoe	  u	  kunt	  bijdragen.	  
Uw	  bijdrageformulier	  wordt	  tussen	  20	  en	  24	  januari	  bij	  u	  opgehaald.	  	  
Dit	  jaar	  is	  het	  voor	  de	  eerste	  keer	  ook	  mogelijk	  om	  een	  digitale	  toezegging	  te	  doen.	  Op	  het	  
bijdrageformulier	  staat	  vermeld	  hoe	  dit	  werkt.	  Daar	  wordt	  ook	  vermeld	  dat	  het	  formulier	  (ook	  bij	  digitale	  
toezegging)	  dit	  jaar	  toch	  nog	  wordt	  opgehaald.	  	  
	  



Uw	  financiële	  steun	  is	  bepalend	  voor	  de	  toekomst	  van	  onze	  wijkgemeente	  en	  de	  Protestantse	  Gemeente	  
Almelo	  als	  geheel.	  Op	  10	  mei	  zal	  onze	  wijkpredikant	  afscheid	  nemen	  vanwege	  zijn	  emeritaat.	  Maar	  het	  
werk	  van	  onze	  gemeente	  gaat	  daarna	  gewoon	  door!	  
Steun	  de	  actie	  Kerkbalans	  met	  een	  ruime	  bijdrage!	  
	  

De	  toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  
In	  2019	  hebben	  we	  in	  onze	  wijkgemeente	  een	  aantal	  bijeenkomsten	  gehouden	  waarin	  we	  spraken	  over	  de	  
toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  aan	  de	  hand	  van	  de	  notities	  die	  de	  algemene	  kerkenraad	  
had	  opgesteld	  en	  onze	  reactie	  daarop.	  De	  reacties	  van	  de	  alle	  wijkgemeenten	  zijn	  weer	  door	  de	  algemene	  
kerkenraad	  besproken.	  
Iedereen	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  we	  niet	  op	  de	  oude	  voet	  verder	  kunnen	  gaan,	  maar	  geen	  enkele	  wijk	  wil	  
zomaar	  de	  eigen	  plek	  opgeven.	  Ervaringen	  in	  andere	  plaatsen	  leren	  dat	  dergelijke	  veranderingsprocessen	  
moeilijk	  zijn	  en	  gevoelig	  liggen	  voor	  mensen	  die	  gehecht	  zijn	  aan	  hun	  vertrouwde	  kerkgebouw.	  
Maar	  er	  moet	  wel	  wat	  gebeuren.	  Daarbij	  is	  de	  grootst	  mogelijke	  zorgvuldigheid	  vereist	  en	  betrokkenheid	  
van	  iedereen!	  De	  algemene	  kerkenraad	  heeft	  een	  extern	  adviseur	  aangesteld	  om	  het	  proces	  te	  begeleiden.	  
De	  algemene	  kerkenraad	  en	  het	  college	  van	  kerkrentmeesters	  (in	  beide	  organen	  is	  onze	  wijkgemeente	  
vertegenwoordigd)	  zal	  een	  voorstel	  uitwerken	  om	  in	  2025	  te	  komen	  tot	  een	  toekomstbestendige	  en	  
levendige	  gemeente	  die	  financieel	  gezond	  is.	  Hoe	  die	  eruit	  zal	  zien	  wordt	  vooral	  bepaald	  door	  onderling	  
gesprek.	  Er	  is	  een	  plan	  van	  aanpak	  opgesteld.	  
De	  bedoeling	  is	  dat	  elk	  gemeentelid	  de	  gelegenheid	  krijgt	  om	  mee	  te	  denken	  om	  zo	  gestalte	  te	  geven	  aan	  
de	  nieuwe	  gemeente.	  Het	  voorstel	  van	  de	  algemene	  kerkenraad	  en	  het	  college	  van	  kerkrentmeesters	  zal	  
uiteraard	  met	  alle	  wijkgemeenten	  worden	  besproken.	  
Ter	  voorbereiding	  wordt	  op	  dinsdag	  28	  januari	  een	  ambtsdragersbijeenkomst	  gehouden	  waarbij	  ook	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  protestantse	  gemeenten	  uit	  Enschede,	  Hengelo	  en	  Deventer	  informatie	  geven	  
hoe	  het	  proces	  in	  die	  plaatsen	  is	  verlopen.	  
Wij	  zullen	  u	  dus	  regelmatig	  informeren	  en	  raadplegen.	  
	  

Brochure	  Vorming	  en	  Toerusting	  
Aan	  het	  einde	  van	  2019	  verscheen	  de	  brochure	  van	  de	  Raad	  van	  Kerken	  in	  Almelo	  met	  de	  activiteiten	  van	  
de	  verschillende	  kerken	  die	  in	  het	  voorjaar	  van	  2020	  op	  het	  gebied	  van	  vorming	  en	  toerusting	  plaatsvinden.	  
Er	  is	  weer	  een	  ruim	  en	  gevarieerd	  aanbod.	  	  
De	  brochure	  vindt	  u	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  kerk	  en	  in	  De	  Schouw.	  


