Zondag 12 juni
12 juni
10.00 uur

Zondag Trinitatis
Lezingen: Spreuken 8, 22 – 31; Openbaring 4, 1 – 11; Johannes 2, 23 – 3, 16.
Voorganger: dominee Ria de Vries

Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt deze dienst. Henk Kamphuis bespeelt het orgel. Rita
van Oosterom is lector. U hebt uw Liedboek nodig bij deze dienst. Bij de ingang wordt de
orde van dienst voor de zondagen van de zomer in de Grote Kerk verstrekt.
Onze wijkdiaconie mag deze zondag het doel van de diaconale collecte bepalen.
Afgesproken is de opbrengst hiervan te doneren aan de Stichting Help Oost Europa Almelo,
die vluchtelingen uit Oekraïne ter plekke opvangt en begeleidt.
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Koffiedrinken
Na de dienst is er de gelegenheid samen koffie te drinken in De Schouw.

Expositie in Grote Kerk
‘De Grote Kerk heeft het expositieprogramma hervat met schilderijen en tekeningen van de
Almelose kunstenaar Jan Gierveld (Wierden 1935 – Almelo 2005). Hij behoort tot de meest
aansprekende Twentse kunstenaars van zijn tijd. Hij was heel veelzijdig, zowel in
onderwerpen (portretten, landschappen, stillevens, modeltekeningen) als in stijlen: meest
figuratief, maar hij maakte ook abstracte werken. Zijn werk draagt altijd zijn eigen duidelijke
handschrift en toont zijn onmiskenbare vakmanschap. Op de AKI in Enschede opgeleid, was
hij als kunstenaar actief in Almelo en behoorde daar, samen met zijn broer Joep, tot het hart
van de kunstenaarskring. Hij was actief in de Belangenvereniging Almelose Kunstenaars en
behoorde tot de oprichters van Indigo, dat nog altijd een boeiend expositieprogramma heeft
in de kunstzalen van Hof 88.
De Grote Kerk toont deze maand en in juli een keuze uit zijn portretten (met name van zijn
eigen gezin), landschappen en stillevens. De meeste werken zijn te koop. De expositie is
open op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur (vanaf 15 uur begeleid door orgelmuziek), evenals
op de laatste zondag van de maand: 26 juni en 31 juli, zelfde tijd. Onder voorbehoud
heropent de kerk ook haar deuren op donderdag, van 12.30 tot 14.30 uur.’
Harry Konijnenbelt

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
Hun telefoonnummers zijn:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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