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Zondag 12 maart 2023, 3e zondag van de Veertigdagentijd 
 10.00 uur Ds. Wolter Broekema 

 
Dominee Wolter Broekema leidt deze derde dienst van de Veertigdagentijd op weg naar 
Pasen. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Lena Hatumena. 
Medewerking wordt verleend door de cantorij. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief 
gevoegd. 
 
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 viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 
 

 
 
 
 

Afgelopen september hebben we als gezamenlijk Jeugdwerk van de wijkgemeenten van 
de PGA een mooie middag met kinderen en jongeren gehad. Ook al kwamen we uit 
verschillende wijkgemeenten, toch hebben we heel fijn met elkaar naar verhalen 
geluisterd, geknutseld, lekkere dingen gebakken en iets lekkers boven het kampvuur 
gemaakt. Dit smaakte naar meer! 

DUS komt er weer een nieuwe   en wel op 19 maart 
Wanneer:   Zondagmiddag 19 maart 2023 
Wat:            We gaan aan het werk met het thema ‘Schepping’. Dat betekent dat 
we naar verhalen gaan luisteren, dat we gaan knutselen en dat de oudere 
deelnemers met foto’s, film, licht, geluid aan de slag gaan (neem je mobiel mee). 
De schepping gaat over planten en dieren, de mens, maar ook over het heelal, de 
sterren, enzovoorts. En op de zevende dag werd er uit gerust! Er is zeker weer 
een kampvuur! 

         Hoe laat:     van 13.30u tot 16.00u (inloop vanaf 13.15u.)  
Waar:          Blokhut van de Blauwe Reigers aan de Oude Wierdenseweg in 
Almelo (ingang aan dezelfde zijweg als de hockeyvelden en het crematorium, 
maar dan de 1e mogelijkheid links)  
Voor wie:   Alle kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. 
 
Heb jij nu ook zin gekregen om mee te doen, dan kan je je opgeven via de mail: 
yeszinin@gmail.com. Doe dit uiterlijk 15 maart, want dan ben je zeker van een 
plekje. 
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Gemeenteberaad over toekomst onze kerk 
Een flink aantal gemeenteleden 
heeft afgelopen zondag het 
gemeenteberaad over de 
toekomst van onze Protestantse 
Gemeente Almelo (PGA) 
bijgewoond. De bijeenkomst was 
na de kerkdienst in De Schouw en 
werd geleid door onze predikant 
Wiert Sarolea. 
Verschillende onderwerpen die 
worden genoemd in de 
voorgenomen besluiten van de 
Algemene Kerkenraad 
passeerden de revue. 
Vertegenwoordigers van de 
wijkkerkenraad luisterden naar 

onze gemeenteleden. Na dit gemeenteberaad neemt uw wijkkerkenraad een standpunt in 
over de voorgenomen besluiten.  
U kunt ook zelf reageren. Graag zelf. U kunt dat aangeven bij uw scriba, 
zie mailadres onderaan deze Nieuwsbrief, of rechtstreeks bij de Algemene 
Kerkenraad. Deze AK ontvangt naamelijk graag uiterlijk 31 maart 2023 alle 
reacties van de gemeenteleden, als ook van de wijkkerkenraden. U kunt 
uw reactie sturen aan scriba@pga-almelo.nl, of aan  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  Het streven van de Algemene 
Kerkenraad is om op 13 april 2023 een definitief besluit te nemen en daarna de 
noodzakelijke acties richting de toekomst te beginnen. Voor de presentatie van de 
voorgenomen besluiten verwijzen wij u naar de website: 
https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl  
 

Samen kerken 

In de periode vanaf zondag 16 april tot en met, zoals nu gepland, zondag 17 september 
gaan wij als vier wijkgemeenten NOACH, Pniël, de Bleek en Grote Kerk verder met het 
samen kerken. Zeker vanwege de hoge energieprijzen die onze financiën letterlijk 
ondermijnen, maar vooral ook om verder te gaan met het intensiveren van onze onderlinge 
contacten. De eerste periode van dit zo samen kerken verliep namelijk goed. Weer terug 
naar alle zondagen alle kerken open, zou in onze ogen een stap terug zijn. En dat willen wij 
niet. Wij willen samen met u bouwen aan de toekomst van onze Protestantse Gemeente 
Almelo. Waarbij wij elkaar respecteren, luisteren naar- en spreken met elkaar. Zonder daarbij 
de besluitvorming van dit proces van Loslaten & Opnieuw beginnen te willen frustreren. 
 
In de praktijk betekent dit dat niet elke zondag uw ‘eigen’ kerk open is. Wees dan welkom in 
een van de andere kerken, die dan wel open zijn. Om zo samen de dienst van deze dag te 
vieren. Zondag 17 september houden wij als vier wijkgemeenten samen onze Startzondag 
van het nieuwe seizoen. Het programma van deze fijne dag ziet u spoedig tegemoet. 
Ben ter Haar, interim-voorzitter wijkgemeente Grote Kerk 
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Appostel App 
‘Sinds oktober is het in de Pniël wijkgemeente mogelijk om via een App te doneren voor de 
zondagse collecte. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Appostel App van de Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Aangezien de ervaringen in de Pniëlwijk positief zijn, wordt de 
App de komende tijd ook beschikbaar voor de andere wijken. Over de werking wordt u 
verder geïnformeerd. Houdt hiervoor de nieuwsbrief van uw wijk in de gaten.  
Het gebruik van de Appostel App is zowel voor u als voor het College van Diakenen (CVD) 
een stuk gemak. Het is veiliger, het is direct duidelijk waar uw gift voor bedoeld is, u kunt 
terugzoeken waar u voor gegeven heeft (makkelijk voor aangifte inkomstenbelasting) en het 
scheelt het kerkelijk bureau en het CvD heel veel werk.  
Wij stellen het zeer op prijs als u gebruik wilt gaan maken van de Appostel App zodra die 
beschikbaar is in uw wijk.’  
Bedankt voor uw medewerking namens College van Diakenen, 
Lolke Jan Lolkema 
 

Verkoop wens- en felicitatiekaarten 
Op zondagmorgen 19 maart is na de dienst, tijdens het 
koffiemoment in De Schouw, de mogelijkheid om 
handgemaakte wens- en felicitatiekaarten te kopen. In de hal 
van De Schouw is hiervoor een verkooptafel ingericht. De 
dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen 
zelf gemaakte kaarten. De opbrengst van deze verkoop 
komt volledig ten goede aan het werk van Stichting Help 
Oost Europa (SHOE). Op onze website 
www.helpoosteuropa.nl staat meer informatie over het werk 
van de stichting. Ook vindt u daar informatie over een nieuw 
bouwproject dat gestart is en waar binnenkort meer 
informatie over zal volgen.  
Namens SHOE: Dinant Pas 
 
 
Op de foto: onze contactpersoon Tavy Pantis, bezig met het afleveren van dozen met 
goederen die vanuit Nederland zijn meegegeven voor één van onze sponsorfamilies. 

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