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Zondag 13 november, negende zondag van de herfst 
 10 uur Ds. Harold Schorren 

 
Dominee Harold Schorren uit Rotterdam leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt 
bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Gerry Konijnenbelt. 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 vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Jeugdkerk 
Zondag is opnieuw een bijeenkomst van de Jeugdkerk in de Schouw, om 10.00 uur. Onder 
het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we met elkaar na over wat ons 
bezighoudt en hoe we een link kunnen leggen met wat in de Bijbel staat. Jongeren tussen 12 
en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats onder leiding van Adriande 
Uspessij en Nico Knol. 
 
Onze voorzitter van de wijkkerkenraad  
Gerard ter Haar is afgelopen maandag overleden. 
Gerard was een voorzitter die een verbinder wilde 
zijn. Hij leidde de vergaderingen met zachte hand en 
humor, had aandacht voor en gaf ruimte aan ieders 
inbreng. Gerard was daarnaast begaan met onze 
wijkgemeente en de gemeenteleden. Hij was bekend 
als een heel aimabele, vreedzame en lieve man.  
Tot op het laatst was hij betrokken bij onze 
wijkgemeente met steeds weer nieuwe ideeën en 
initiatieven. 
 
De uitvaartdienst is komende maandag om 15.00 uur 
in de Grote Kerk. Voorafgaande aan deze dienst is 
van 14.00 tot 14.45 uur gelegenheid tot condoleren in 
De Schouw.  
De familie vraagt hen die komen één onverpakte 
bloem zonder kaartje mee te nemen, zodat daarvan 
een herinneringsboeket kan worden gemaakt.  
Er is geen condoleanceregister. Een thuis geschreven 
kaart met daarop uw condoleance of herinnering kan 
in de daarvoor bestemde mand worden gedaan. 
Gerard wilde graag een gift voor het Longfonds, een 
collectebus is aanwezig tijdens de uitvaart. 
 
Op de foto: Gerard ter Haar tijdens zijn toespraak bij het afscheid van dominee Pieter 
Endedijk, mei 2020 
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Follow the Light 
Komende donderdag 17 november bieden wij iedereen 
de gelegenheid een kaarsje te laten branden in de 
Grote Kerk. Dat kan die dag tussen 17.30 en 20.30 uur. 
Deze avond van Follow the Light is onze kerk alleen 
met kaarsen verlicht. Leden van onze 
kerkgemeenschap delen in de stad kaarsjes uit aan 
bezoekers die deze in de kerk kunnen aansteken. Men 
kan door een verlicht pad naar voren lopen en op de 
trappen van het koor het kaarsje aansteken en 
toevoegen aan de vele lichtjes die daar al branden. 
Stilte wordt afgewisseld met stemmige muziek, ter 
plekke uitgevoerd. Organisator Adriande Uspessij: “Wij 
organiseren onze Follow the Light nu al een paar jaar 
achtereen en zien dat er echt behoefte is even uit de 
drukte en de zorgen van alle dag te ontsnappen. Voor 
de een kan dit een spiritueel moment zijn, voor de 
ander een moment van rust en bezinning.” Kaartjes met 
bemoedigende teksten kunnen worden meegenomen 
en degene die dat wil, kan ook zijn gedachten op een 
briefje schrijven. 
 

 
Eeuwigheidszondag 
Volgende week zondag 20 november vieren wij Eeuwigheidszondag, de laatste zondag voor 
Advent. In deze kerkdienst gedenken wij hen die ons voorgingen in geloven en noemen wij 
de namen van de leden van onze wijkgemeente de Grote Kerk, die dit kerkelijk jaar 2021-
2022 van ons heengingen. In de kerk delen wij samen vreugde, maar ook verdriet, gelovend 
dat God getrouw is. Kaarsen worden ontstoken bij het noemen van de namen van de 
overledenen. De dienst begint om 10.00 uur in de Grote Kerk, Kerkplein te Almelo. Sprake 
zal zijn van een dienst van Schrift en Tafel. Na de kerkdienst wordt samen koffiegedronken. 
 

Wenskaarten 
Zondag 20 november zal na de dienst, tijdens het koffiemoment in De Schouw, gelegenheid 
zijn om handgemaakte kerst-, wens- en felicitatiekaarten te kopen. Hiervoor is dan een 
verkooptafel ingericht. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen zelf 
gemaakte kaarten. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het werk van Stichting  
Help Oost Europa. Zie en volg onze website www.helpoosteuropa.nl voor meer informatie 
over het werk van de stichting. 
Dinant Pas namens SHOE 
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Bachensemble 
‘Beste muziekliefhebbers,  
Het Bachensemble Arnhem, waar Thea en ik samen dirigent van zijn, geeft een uniek 
concert met twee schitterende Bachcantates, een concerto grosso en een anthem van 
Handel. Zie www.bachensemblearnhem.nl 
Het concert is voor het ensemble uniek, omdat we doorgaans alleen in kerkdiensten cantates 
uitvoeren. Het is een groot project, waar zangers en spelers uit heel Gelderland zich goed op 
voorbereiden en naar uitkijken. Wij hopen velen van jullie een van de concerten bezoeken, 
want de muziek is zeer de moeite waard. Kaarten zijn al in de voorverkoop te bestellen. 
Met vriendelijke groet en alvast veel dank.’  
Pieter Endedijk, mede namens Thea www.bachensemblearnhem.nl 

 
Wij gedenken 

Op 1 november is op 79-jarige leeftijd overleden Diny Kieft–Schoonbeek. Zij was een goede 
bekende in onze wijkgemeente. Vanaf de oprichting lid van de cantorij, ouderling geweest, 
contactpersoon, vrijwilliger bij Kerk Open. Diny was al geruime tijd ernstig ziek, maar ging 
zoveel mogelijk gewoon door met haar leven. Ook dit jaar ging ze met vakantie met haar 
vriendin Mary uit Wierden en nog in september een weekend weg met Elke, haar 
kleindochter, zoals ze wel meer had gedaan. Ze had nog zo graag een keer naar haar 
geliefde Terschelling gegaan, maar dat is er niet meer van gekomen. Wel ging ze de vrijdag 
voor haar overlijden in de rolstoel met haar zonen Peter en Frank naar buiten, door de 
Gravenallee met z’n gouden herfstkleuren. En ‘toevallig’ was toen haar Grote Kerk open en 
is ze naar binnen gegaan, waar ‘toevallig’ koster Jurrien en organist Henk Kamphuis waren 
en hoorde ze geëmotioneerd haar psalm 139 spelen. Peter vertelde erover in de dienst. En 
de volgende dag ging ze nog één keer naar haar eigen huis, waarvan ze tegen mij eens zei 
dat ze daar zo ‘mieters mooi’ woonde en daarna ook nog naar vriendin Hilly de Vries die 
vlakbij haar woonde, want die was jarig. Maar maandag ging het ineens mis. Ze wilde dat ik 
nog kwam en ik heb gebeden en haar gezegend. Dinsdag is ze heengegaan, omgeven door 
kinderen en kleinkinderen, die deze geliefde moeder en oma, die zelf veel lief heeft 
liefgehad, erg zullen missen. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 
dominee Arie van Houwelingen 
 

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. 
Achterwacht is Wiert Sarolea. 
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
Arie van Houwelingen,                                Sape Visser 
emeritus predikant (0546 - 433 590)           geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Wiert Sarolea 
predikant  (06 2353 2866) 
 
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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