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 De kerkdienst van zondag  
14 mrt. 
10 uur 

Vierde zondag in de Veertigdagentijd   
Ds. P. Endedijk, Arnhem  
Lezingen: Jozua 4, 19–5, 1.10-12; Efeziërs 2, 4-10; Johannes 6, 1-15. 

 
Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. Dominee Pieter Endedijk, vorig jaar in onze 
wijkgemeente met emeritaat gegaan, is onze gast en voorganger in deze online dienst. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking verlenen vier zangers van de 
cantorij.  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldverbinding Grote Kerk 
In de loop van deze maand maart wordt in de Grote Kerk een beeldverbinding aangelegd. Dit 
betekent dat in de nabije toekomst onze kerkdiensten via beeld en geluid zijn te volgen. Dat 
kan dan via het ons bekende www.kerkdienstgemist.nl  
Zodra de beeldverbinding een feit is, wordt u hiervan via deze Nieuwsbrief op de hoogte 
gesteld. 
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Themagroepen aan het werk  
De Protestantse Gemeente Almelo werkt met het project Loslaten en Opnieuw beginnen aan 
de toekomst van onze PGA-gemeente. Zes themagroepen zijn hiervoor aan het werk. De 
leden van deze themagroepen hebben al, veelal via een beeldverbinding, vergaderd.  
Onze wijkgemeente is met de volgende personen vertegenwoordigd in de themagroepen: 
 
Identiteit en pluriformiteit/vieren (liturgie): Arie van Houwelingen en Gerry Konijnenbelt. 
Pastoraat/dienen (missionair en diaconie): Adriande Uspessij en Meindert van der Woude 
Jeugd en volwassenenbeleid: Nico Knol 
Gemeenteopbouw en leren: Harry Konijnenbelt en Inetje Parlevliet 
Onderdak: Hans Engberts en Kees Blok 
Bestuur en Ondersteuning: Michiel van Santen en Henk Kamps. 
 
Zodra het moment daar is, wordt u als gemeentelid op de hoogte gesteld van de 

ontwikkelingen in en rond de themagroepen. 
 

Wie is wie  
Met enige regelmaat stellen wij mensen voor die zich met hart en 
ziel inzetten voor onze wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer  
Melvin Kempees.  
 
“Ik ben Melvin Kempees, lid van de Grote Kerk. Ik zing in de 
cantorij. Vanuit de cantorij haal ik de collecte op en schenk ik af en 
toe de wijn tijdens het avondmaal in de dienst van schrift en tafel. 
Verder houd ik mij bezig met het stiltecentrum: het ontvangen van 
mensen; bij Kerk open: turven van de aantallen mensen die 
komen; Follow the light: kaarsen uitdelen in het centrum; bij 
concerten: mensen ontvangen en programmaboekjes uitdelen; 
kerkinrichting: klaarzetten van de stoelen. Daarnaast ben ik 

coördinator als de kerk weer open is, dan help ik kerkgangers met het begeleiden naar hun 
stoel. In de Schouw help ik bij het klaarzetten van eten en drinken en inschenken en het 

rangschikken van tafels en stoelen, opruimen en schoonmaken van de kerk en de Schouw’’. 
 

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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