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Zondag 11 september, Startzondag Erve Pezie 
 10 uur Ds. Koos Sluiter 

 
Dominee Koos Sluiter leidt deze dienst, waarmee wij het nieuwe seizoen beginnen, in Erve 
Pezie. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Elselien Corté. De orde van 
dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
 
De liturgie vindt u op onze website https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
 

Predikant voor wijkgemeente Grote Kerk 
De wijkkerkenraad van de Grote Kerk heeft woensdagavond unaniem ingestemd met de 
benoeming van dominee Wiert Paul Sarolea als ‘predikant voor het verrichten van 
structurele hulpdiensten’ voor onze wijkgemeente de Grote Kerk. De benoeming op 25 
procentbasis geschiedt op voorspraak van onze benoemingscommissie, waarin ook 
gemeenteleden zitting hebben. 
Dominee Wiert Sarolea uit Hattem heeft de benoeming in beraad. Hij komt komende zondag 
11 september naar Almelo om te kijken bij onze wijkgemeente. Als dominee Wiert Sarolea 
instemt met de benoeming, wordt hij zondag 9 oktober voorgesteld aan onze wijkgemeente. 
De officiële benoeming is dan zondag 23 oktober, in een dienst van Schrift en Tafel,  geleid 
door emerituspredikant Arie van Houwelingen. 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo stemt in met de 
benoeming. 
Namens de wijkkerkenraad, scriba Ben ter Haar 

 

Startzondag 11 september 
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
 
Deze zondag beginnen wij het nieuwe kerkelijke jaar met een activiteit voor alle 
gemeenteleden. Dit jaar hebben wij gekozen voor Erve Pezie, Bellinkhofdwarsweg 3, 
gekozen. Een fijne plek om samen de gemeentezondag te vieren. Het programma begint om 
10.00 uur met een kerkdienst. Dominee Koos Sluiter is onze voorganger. Na een kopje koffie 
met iets lekkers, volgt het programma voor jong en oud. We houden nog even geheim wat 
we gaan doen. 
 
We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd. Daarvoor vragen wij aan 
eenieder die komt om wat mee te nemen. Hoe gaat dat nu in z’n werk? Wel, de één maakt 
een quiche, de ander een salade met allerlei vrolijkheid erin. Weer een ander komt met een 
schaal met ham en andere vleeswaren. Sommigen nemen een fles witte of rode wijn mee, 
een ander jus d’orange of ander drinken.  
Weer anderen maken een kaasplateau of hebben fruit bij zich of een heerlijke dipsaus. Niets 
moet, alles mag. Neem mee wat nodig is voor het aantal personen waarmee u komt. Voor 
soep wordt gezorgd.  
U zult zien: er zal voldoende zijn voor iedereen! 
Ineke Munter, namens de organisatoren. 
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Vele kleintjes maken één grote…. 
Voor al onze wijkgemeenten geldt: we worden te klein. Om iets goeds te organiseren voor 
kinderen en jongeren, hebben we daarom elkaar nodig. Wij hebben met een groepje 
jeugdwerkers van de verschillende wijkgemeenten bij elkaar gezeten. Wij willen in het 
komende seizoen verschillende activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren van al 
onze wijkgemeenten. 
 
Zondag 25 september willen wij daarmee beginnen: een start van het gezamenlijke 
jeugdwerk. Er is een programma voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 25 jaar. 
Zo kunnen we elkaar wat leren kennen. Wij hopen dat jullie je kind(eren) willen aanmoedigen 
om mee te doen. Hebben jullie nog vragen? Bel of mail met Afke Huldrike Hiemstra 
(basisschoolleeftijd), of Aafke Hagens (jongeren) naar yeszinin@gmail.com 
Heeft jullie kind een allergie of speciaal dieet? Laat het ons even weten.  
Bij deze Nieuwsbrief is een flyer meegestuurd. 
Een hartelijke groet, Aafke Hagens 06 22 16 43 69, Adriande Uspessij, Afke Huldrike 
Hiemstra 06 38 64 32 08, Jennie Sloof, Monica Schwarz, Nico Knol 
 

Nieuwe penningmeester CvK 

Ruim twaalf jaar was Hendrik Jan Boere penningmeester van de Protestantse Gemeente 
Almelo. Volgens de Kerkorde mag je niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren 
ambtsdrager zijn. Dit betekent dat wij om die reden afscheid nemen van deze ouderling-
kerkrentmeester en penningmeester. Als financieel deskundige heeft Hendrik Jan het 
College van Kerkrenmeester (CvK) en de Algemene Kerkenraad (AK) geadviseerd, 
begrotingen en jaarrekeningen gepresenteerd en bijgedragen aan oplossingen. Daarvoor is 
de PGA hem veel dank verschuldigd.  
Erik Timmer wil het penningmeesterschap van het CvK op zich nemen als ouderling-
kerkrentmeester met bepaalde opdracht. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen door 
stemgerechtigden worden ingebracht. Deze dienen uiterlijk vijf weken na deze 
bekendmaking per e-mail bij de scriba van de algemene kerkenraad (scriba@pga-almelo.nl) 
te worden ingediend. Bij geen bezwaren of ongegronde bezwaren wordt de heer Timmer 
bevestigd op zondag 2 oktober. Dat gebeurt in de Pniëlkerk. De dienst wordt geleid door 
dominee Marco Montagne. 
Namens het CvK en AK, Dinant Pas, scriba AK  

  

Pastorale hulp 
Voor zo maar eens een gesprek of pastorale hulp, zijn onze emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.  
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
 
Arie van Houwelingen,                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Ben ter Haar, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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