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11 februari 2021  
 

De kerkdienst van zondag  
14 febr. 
10 uur 

Zesde zondag na Epifanie   
Ds. M. Schepers – van der Poll, Enschede  
Lezing: Marcus 1: 40 - 45. 

 
De liturgie van de Epifanie tijd, ook driekoningentijd genoemd, wordt deze zondag gevolgd.  
Dominee Maaike Schepers – van der Poll uit Enschede is de voorganger in dit 
morgengebed. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Zang: Dick van Zwieten en 
Jurrien Witvoet.  
 

De vesper van Aswoensdag  
17 febr. 
19 uur 

Aswoensdag   
Lector Rita van Oosterom  
Lezing: Matteüs 6, 1-6, 16-18. 

 
De veertigdagentijd wordt ingeluid met de vesper op Aswoensdag, om 19.00 uur in de Grote 
Kerk. De vespergroep heeft deze viering voorbereid. Lector is Rita van Oosterom. Het orgel 
wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Zang: Dick van Zwieten en Jurrien Witvoet.  

 

Online de diensten volgen 
De Grote Kerk is gesloten. De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren 
door naar  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 

 
Psalm 42 
Van onze geestelijk verzorger Sape Visser:  
“Wij kunnen al een hele poos niet meer naar de kerk zoals wij dat normaal graag zouden 
doen en wij zingen ook niet meer. 
Wij hebben onszelf noodgedwongen veel moeten ontzeggen. Dagelijkse contacten, 
feestelijke momenten en ook de kerkgang. 
De dichter André Troost heeft een lied geschreven over het verlangen naar de tijd dat wij 
weer samen kunnen zingen en bij elkaar kunnen komen.  
Het lied is gebaseerd op de melodie van Psalm 42. Psalm 42 is een psalm uit het Boek der 
Psalmen. 
Het eerste couplet beschrijft hoe de psalmist zingt over het verlangen naar God. 
 
U kunt het lied beluisteren via 
https://www.youtube.com/watch?v=X59aClfwNhE&feature=youtu 
 
Sape Visser (s.visser46@gmail.com )  
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Wie is wie  
Met enige regelmaat worden via Wie is wie de mensen voorgesteld die zich met hart en ziel 
inzetten voor onze wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Jenneke Stegeman met daarbij 
haar oproep voor hulp bij de bloemengroet.  
 
Jenneke Stegeman: 
'Ik heb de eer ervoor te zorgen dat er ’s zondags 
tijdens de dienst bloemen op de avondmaalstafel 
staan. Dit boeket wordt na afloop van de dienst met 
een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij 
een gemeentelid. 
De wijkkerkenraad geeft aan voor wie de bloemen 
bestemd zijn. En naar ik hoor, worden ze met 
vreugde worden ontvangen.  
Maar dit werk moet gecoördineerd worden en daar 
hebben we elkaar voor nodig. Ik heb een lijst met 
namen van gemeenteleden die één keer per jaar 
worden gebeld om voor bloemen te zorgen. Die lijst 
is nu niet meer toereikend voor een jaar, we hebben 
dus nieuwe mensen nodig.  
      Bij deze daarom de oproep of u zich voor de 
bloemengroet wilt opgeven. Mijn telefoonnummer is  
0546 822927. Ik woon in de Gravenallee 5 (op het 
plein bij kasteel Huize Almelo, parkeren vrij.) U 
wordt verzocht de bloemen op de zaterdagmorgen 
bij mij te brengen, als dit mogelijk is. Riet Abcouwer 
zet ze dan op de vaas in de kerk. 
      Dan is er ook nog de vraag of u de bloemen 
wilt bezorgen bij degene voor wie ze bestemd zijn. 
Bent u hiertoe niet in staat, om wat voor reden dan ook, dan worden ze door een ander 
gemeentelid bezorgd.  
      Misschien wilt u wel meedoen maar alleen met een financiële bijdrage, dat is ook een 
mogelijkheid. Wij kopen vervolgens de bloemen voor u. Ik zie uw telefoontje met vreugde  
tegemoet.”  
 

Pastorale hulp  
Voor alle vormen van pastorale hulp zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. U kunt in zo’n geval contact 
opnemen met onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.  
 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl,  
telefoon: 06-8308 1784 
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