13 januari 2021

De kerkdienst van zondag
17 jan.
10 uur.

Oecumenische Gebedsdienst in de St. Georgiusbasiliek
Da. M.M. Schwarz, mgr. A.J.J. Woolderink,
m.m.v. lectoren van de Grote Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en het Leger
des Heils.
Lezingen: Johannes 15: 9-17; 1. Kor. 1: 1-13; Openbaring 21: 1-4

De Grote Kerk is zondag 17 januari gesloten. Wij volgen de oecumenische gebedsdienst in
de St. Georgiusbasiliek. Deze viering kan - in tegenstelling tot hetgeen de site van de St.
Jorisparochie meldt - enkel online worden gevolgd. Dat kan via het YouTube kanaal van de
St. Jorisparochie: https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA
Er zijn twee collecten. De eerste is voor de Raad van Kerken, de tweede voor de St.
Jorisparochie. Tijdens de uitzending komt in beeld hoe geld kan worden overgemaakt. Zie
hiervoor ook de website https://stjorisparochie.nl/adp-02/

In memoriam
Bij gelegenheid wordt het in memoriam van een overleden gemeentelid in de Nieuwsbrief
geplaatst. Dat gebeurt naast de gebruikelijke publicatie in Kwintet.

In memoriam Aleida Klazina Hemmink-Bolk.
Op 3 januari 2021 overleed op de leeftijd van 101 jaar Aleida Klazina Hemmink-Bolk, Erve
Pezie, Bellinckhofdwarsweg 3. Sinds 1993 was zij de weduwe van Jannes Hemmink met wie
ze 46 jaar gehuwd was. Ze waren gelukkig met hun vijf kinderen en werkten hard op de
boerderij, waar zij altijd kon blijven wonen, dankzij de zorg van Jennie en Joke. Er was een
grote belangstelling bij de condoleance op vrijdag 8 januari. De familie en vrienden waren
zaterdag 9 januari thuis aanwezig in de uitvaartdienst. Hier werd haar leven uitvoerig
beschreven door haar kinderen. De Schriftlezingen waren gekozen uit het Evangelie naar
Johannes 8:12 en de eerste brief van Johannes 2:10. Jezus zegt: 'Ik ben het Licht voor deze
wereld!' Ze zag vanuit haar raam elke dag het morgenlicht dagen. ‘Nu daagt het in het
Oosten’ is een Adventslied, maar het werd ook de uitdrukking van haar geloof en
levensmoed om er te zijn voor kinderen, kleinkinderen en vele anderen waarmee ze in
gesprek was. Haar wijsheid, luister- en taalvaardigheid gaven ruimte, omdat ze ervaren had
gekend te zijn, zoals Psalm 139 uitdrukt: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf
ooit ken, kent Gij mij’.
Haar gedachtenis zij tot zegen.
dr.Otto Mulder, emeritus predikant Grote Kerk.
,
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Actie Kerkbalans 2021
De actie Kerkbalans 2021 begint komende week. Wijkgemeente De Grote Kerk is financieel
voor het grootste deel afhankelijk van het succes van deze actie. Wij hopen dat u met hart en
ziel meedoet. Want ook dit jaar willen wij er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig
heeft, op welke manier dan ook. De envelop met het toezeggingsformulier wordt bij u
thuisbezorgd. Daarin staat aangegeven op welke manier u dit jaar uw bijdrage kunt doneren.

Twenteweek, Nieuw Hydepark
Namens de werkgroep Twenteweek, Nieuw Hydepark te Doorn het volgende:
'Beste mensen, wij hopen dat het met iedereen goed gaat in deze bijzondere tijd. Helaas
moeten wij u mededelen dat door het coronavirus, onze Twenteweek 2021 net als in 2020
niet kan doorgaan. Het is een onwerkelijke situatie, maar helaas de realiteit. Normaal
gesproken zaten wij nu volop in de voorbereiding voor onze week 20 - 27 maart 2021. Maar
dat is helaas niet haalbaar. Het samenbrengen van groepen gasten met een kwetsbare
gezondheid, die zorg nodig hebben, en vrijwilligers is onmogelijk op dit moment. Natuurlijk
willen wij niets liever dan op de oude voet verder gaan, maar dat is nu te onzeker.
In het geloof en vertrouwen dat wij onze vakantieweek DeTwenteweek op termijn weer op
kunnen pakken, wensen wij eenieder alle goeds!
Houd moed, heb lief en blijf vooral gezond!'
Namens de voorbereidingsgroep Erna, Ria en Marjolein.

Kaarten voor ZWO
Oproep namens de ZWO: 'Hebt u veel kerstkaarten gekregen? Ik hoop dat u de postzegels
bewaart voor de ZWO. Helaas kunnen ze nu niet ingeleverd worden, maar er komt een tijd
'na corona', dan zijn we er erg blij mee. Om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen, zijn
er inzamelingsacties: postzegels en kaarten, maar ook oude mobieltjes, 'oud' geld en
cartridges. Die worden verkocht aan verzamelaars en handelaren. De opbrengst is voor het
zendingswerk van Kerk in Actie (80%) en de Gereformeerde Zendingsbond (20%).
Eigengemaakte kaarten zijn niet verkoopbaar. Ook dubbele kaarten met bloemen leveren
niets op. Uitzonderingen zijn dubbele vouwkaarten van: Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie
Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos , Hartjeskaarten 'Voor het kind'
(met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en
Geboortekaartjes. Als de kerk weer open iskunt u de kaarten e.a. in de box doen die achter
in de kerk staat'.
Hartelijk dank namens de ZWO, Ria Nijhuis.

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 Gerard ter Haar (06 5495 0181) om te overleggen hoe te handelen.
Ben ter Haar, scriba scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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