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Zondag 11 december, derde zondag van de advent 
 10 uur Ds. Wiert Sarolea 

 
In de eredienst van komende zondag, de derde advent, is er sprake van een aantal 
momenten van aandacht voor de kinderen en de jeugd. Dit alles is voorbereid door de leiding 
van de kinderkerk en mijzelf. De liturgie verloopt volgens de orde van dienst die voor deze 
adventsperiode in onze wijkgemeente gebruikelijk is. De combinatie van beide elementen is 
een klein experiment. Het beoogt geen jeugd of kinderdienst te zijn maar een ‘gewone’ 
dienst waarin de jeugd op een aantal momenten expliciet een aandachtsmoment krijgt. De 
bedoeling is dat onze jonge gemeenteleden op een aantrekkelijke wijze iets meekrijgen van 
de adventstijd zoals onze wijkgemeente die gewoon is te vieren. 
Tevens is tijdens deze dienst de bevestiging van twee nieuwe ambtsdragers die de 
wijkkerkenraad komen versterken. Dat zijn Tiemke Middelkamp en Henk Kamps. Na de 
dienst kunt u hen feliciteren met deze bevestiging. 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Jasmijn Corté. Medewerking wordt 
verleend door de cantorij. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. En na de 
dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 
Dominee Wiert Sarolea  
 
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  en op onze website 
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
 
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Begroting 2023 Protestantse Gemeente Almelo 
Op 1 december heeft de Algemene Kerkenraad (AK) na een intensieve bespreking unaniem 
de begroting 2023 voor de PGA voorlopig goedgekeurd. Deze begroting was opgesteld door 
het College van Kerkrentmeesters (CvK), aan de hand van de prognoses die door elk van 
onze vijf wijkgemeenten is opgesteld. Daarvoor hartelijk dank!  De begroting staat ter 
kennisname op de website van de PGA:  
https://pga-almelo.nl/begroting_en_jaarrekening_college_van_kerkrentmeesters/ 
Ten opzichte van de voorgaande jaren is sprake van een verdere verslechtering van de 
financiële exploitatie van de PGA. Dit wordt met name veroorzaakt door de enorm gestegen 
energiekosten en de incidentele kosten in verband met het proces Loslaten & Opnieuw 
Beginnen (LEOB). Naar verwachting gaan wij het jaar 2023 afsluiten met een tekort van 
107.000 euro. Dit zal ten laste van onze reserves worden gebracht. Dat is teleurstellend, 
maar het geeft enerzijds misschien een signaal af als wij u in januari vragen om uw bijdrage 
voor de Actie Kerkbalans. Anderzijds geeft dit bericht u wellicht extra positieve energie om 
LEOB versneld uit te voeren. De gemaakte afspraken om in elk geval tot de Lijdenstijd 2023 
onze erediensten te combineren, en om zó energie te besparen, helpt ons wellicht ook om 
het gebaar van “inschuiven naar- en met elkaar”,  zowel in denken als in doen een extra 
stimulans te geven. Gemeenteleden worden tot 23 december 2022 in de gelegenheid 
gesteld hun mening kenbaar te maken bij de penningmeester, of via het kerkelijk bureau 
penningmeester.cvk@pga-almelo.nl. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, en de Algemene Kerkenraad, Erik J.H. 
Timmer, penningmeester CvK 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://pga-almelo.nl/begroting_en_jaarrekening_college_van_kerkrentmeesters/
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Reis november 2022 Roemenië, Stichting Help Oost Europa 
Weet u nog? In het eerste coronajaar 2020 heeft de 
Stichting Help Oost Europa, samen met de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Almelo het nodige 
geld ingezameld voor het bouwen van een nieuw 
huis voor een familie in Roemenië. Een familie van 
elf personen: de ouders met negen kinderen. 
Afgelopen maand konden wij voor het eerst na de 
coronajaren hen bezoeken. Het is bijzonder om voor 
het eerst op de plek te zijn waar in 2020 veel 
aandacht voor is gevraagd is binnen de PGA en die 
we alleen van foto’s kennen. En het is bijzonder om 
te horen wat onze hulp voor hen heeft betekend: een 
stevig dak boven het hoofd en warme kamers voor de kinderen. Naast deze ervaringen 
vertelde onze contactpersoon Tavy over zijn ervaring tijdens de bouw van het huis: buren 
van de familie hebben via het juridische kanaal zich afgevraagd waar de familie het geld 
vandaan haalde om een ander huis te kunnen bouwen. Tavy heeft dit bij een rechter moeten 
uitleggen. Zijn uitleg alleen al was voldoende, bewijsstukken als bijvoorbeeld rekeningen en 
bankafschriften hoefde hij niet te laten zien. De rechter prees het werk van Tavy (en impliciet 
daarmee ook de stichting SHOE) om zich in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben 
met voorzien in eerste levensbehoeften. Het volledige reisverslag lezen? Stuur een email 
naar: Dinant Pas,  d.pas@helpoosteuropa.nl 
 

Kerst door de ogen van Jan Schoenaker 
Deze presentatie door emerituspredikant Koos Sluiter laat u het kerstverhaal beleven door 
de ogen van Jan Schoenaker (1923-2017). Schoenaker heeft als glazenier in veel Twentse 
kerken zijn sporen nagelaten in honderden glas-in-loodramen. Hij deed dat met 
vakmanschap, met kennis van zaken en met humor. In ramen in verschillende kerken komen 
bekende momenten uit het kerstverhaal voor. In de presentatie zijn de beelden van het 
kerstverhaal uit diverse kerken verzameld, aangevuld met fresco’s en enkele tegels, ook van 
Jan Schoenaker. Aan de beelden zijn kerstliederen toegevoegd van oud tot eigentijds.  
De presentatie is donderdagavond 15 december, 19.30 uur in De Schouw.  
Entree: 5 euro. 

 
Volkskerstzang in ere hersteld 

Kerkkoor Credo Cantabile en het Almelo’s Christelijk Mannenkoor (ACM) verzorgen na twee 
coronajaren weer de traditionele volkskerstzang. Het thema van deze zangavond is ‘Vrede 
op aarde!’ De kerstzang is in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan en wordt vrijdag 16 
december om 19.30 uur gehouden. Beide koren willen de bezoekers laten genieten van 
koorzang én hen vooral ook laten meezingen met traditionele kerstmuziek. 
Medewerking wordt verleend door het fluitensemble Joueurs de Flûtes. De schriftlezingen 
van het kerstevangelie worden verzorgd door dominee Marco Montagne. De kerstboodschap 
komt van burgemeester Arjen Gerritsen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van ACM, Gert 
Koetsier via ghkoetsier@gmail.com 
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Wij gedenken 
Op 28 november is overleden Hildegard Gertrud Dubbink-Boom. In oktober heeft zij nog met 
veel gasten haar 93ste verjaardag gevierd in het Theaterhotel, hoewel ze toen door een 
ongelukkige val in het ziekenhuis lag. Daarna ging ze voor revalidatie naar Eugeria, waar 
velen haar opzochten. Want Hildegard had heel veel behulpzame mensen om haar heen. In 
mijn laatste gesprek met haar zei ze dat ze zo graag naar huis wilde. Ik zei, bedoel je huis 
met een kleine letter of een grote? Nee, gewoon naar mijn eigen huis, zei ze. Het werd niet 
lang daarna toch het Huis met een hoofdletter, ook al hebben haar kinderen ervoor gezorgd 
dat ze in haar eigen huis aan de Hanzelaan is gestorven. Hildegard liet zich kennen en 
daardoor werden er eerlijke verhalen over haar verteld in de dankdienst voor haar leven en 
ook bij de crematieplechtigheid. Veel licht en ook wel donker en dat was precies wat zij tegen 
mij eens zei, ‘je moet mij niet de hemel in prijzen hoor’. Haar leven lang is zij omringd 
geweest door veel liefde en aandacht. Eerst als enig kind van haar ouders, later van haar 
man en haar kinderen en vele anderen. Zoon Joep vertelde dat zijn moeder uit het 
jeugdboek Dick Trom de regel: ’t Is een bijzonder kind, en dat is het!’, graag op zichzelf 
toepaste. En dat kom je niet zo vaak tegen, zo’n zelfbewustzijn en het bijbehorende gemak 
waarmee ze met mensen omging. Haar Godsbeeld lag in dat verlengde, God als een mantel 
om haar heen geslagen. Maar ook, geloven tegen de klippen op. Ze voelde zich vrij om zich 
helemaal te geven aan het leven en dat ook helemaal te beleven. Een bijzondere vrouw, dat 
was ze. 
ds. Arie van Houwelingen 

 
Raad van Kerken 

Bijzondere activiteiten die deze winter en 
daarna worden georganiseerd, kunnen op de 
startpagina van de website Raad van Kerken 
Almelo worden geplaatst. Het gaat dan om 
oecumenische diensten, lezingen, films, 
orgelconcerten, en ga zo maar door. Een vergelijking kan zo worden gemaakt met de 
brochure van de Raad van Kerken die de laatste jaren niet is verschenen.  U vindt de site via 
www.raadvankerkenalmelo.nl 
Voor geïnteresseerden zie ook Aanvullingen / ideeën website | Raad van Kerken in Almelo 
(raadvankerkenalmelo.nl) 

 
 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn Arie van Houwelingen en Sape Visser graag u terzijde te 
staan. Achterwacht is Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen (0546 - 
433 590, Sape Visser 06 2939 1638, Wiert Sarolea 06 2353 2866. 
 
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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