7 MEI 2020
Afscheidsdienst van dominee Pieter Endedijk
Het was zo leuk georganiseerd: een afscheidsdienst komende zondag 10 mei geleid door dominee Pieter
Endedijk, gevolgd door een gezamenlijk koffiedrinken met enkele korte toespraken, daarna een kort
concert door onze organist Henk Kamphuis met aansluitend een gezamenlijke lunch.
Helaas is het anders gelopen.
Wij hebben door de huidige omstandigheden het afscheid op dit moment anders moeten invullen, helaas
zonder de aanwezigheid van gemeenteleden. Maar wij gaan ervan uit dat wij dat wij zoals nu gepland
zondag 30 augustus persoonlijk afscheid kunnen nemen van onze predikant, die sinds 2013 voor onze
wijkgemeente werkzaam is geweest en nu met emeritaat is gegaan.
Gerard ter Haar
voorzitter wijkkerkenraad

De kerkdienst van komende zondag
Komende zondag 10 mei gaat dominee Pieter Endedijk voor. Het is de vijfde zondag van Pasen, Evenals de
vorige zondagen verlenen enkele leden van de cantorij en in deze dienst ook mevrouw Endedijk hun
medewerking aan dit morgengebed. De voorzitters van de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad
voeren nadien kort het woord. U kunt de dienst in de Grote Kerk beluisteren door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. Klik daarna op de juiste datum
en
op om de uitzending te beginnen. U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en
dan ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk. De uitgewerkte orde van dienst met de te zingen liederen treft
u aan als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Fruitpakkettenactie Stichting Present
Met deze plaatselijke actie steunt u mensen uit Almelo die eenzaam, ziek of armoede kennen, met een
fruitpakket en een bemoedigingskaart. Het fruitpakket wordt door vrijwilligers bezorgd bij mensen op
privéadressen waar hulpverlening aanwezig is en zorgen zijn, maar waar dit niet altijd zichtbaar is. Juist zij
worden door deze actie bemoedigd. U kunt meedoen aan deze actie, die door de diaconie wordt
ondersteund, door een donatie te doen via https://supp.to/fruitpakketpresentalmelo

Naar elkaar omzien
Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen hun uiterste best
hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Op onze website www.pga-grotekerk.nl vindt u onder
het hoofdstuk kerkelijke organisatie het cluster of de wijk waartoe u behoort en de contactpersoon die u
telefonisch kunt benaderen. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de scriba via het e-mailadres
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Namens de kerkenraad een hartelijke groet
Ben ter Haar, scriba

