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 De viering van zondag 18 april  
18 april 
10 uur 

Derde zondag van Pasen   
M. Schepers-van der Poll, Enschede  
Lezingen: Micha 4, 1-5; 1 Johannes 1, 1-7; Johannes 21, 15-24. 

 
Het is de derde zondag van Pasen. Dominee Maaike Schepers-van der Poll uit Enschede is 
onze gastpredikant. De onlinedienst begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. Drie leden van de cantorij en Jurrien Witvoet verlenen hun medewerking.  
 
Online de dienst volgen 

De dienst is online te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. De Grote Kerk beschikt 
over een nieuwe camera, waarbij wij ervan uitgaan dat de beeldregistratie voortaan optimaal 
zal zijn. 
 

Bevestiging, herbevestiging en afscheid 
De wijkkerkenraad stelt u voor mevrouw Alien Vos te bevestigen in het ambt van diaken en 
de heer Harry Konijnenbelt te bevestigen in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Tevens 
stelt de wijkkerkenraad u voor mevrouw Ineke Munter te herbevestigen in het ambt van 
ouderling-kerkrentmeester met als bijzondere opdracht het scribaat van het College van 
Kerkvoogden en mevrouw Wijnanda Smeenk te herbevestigen in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester. Afscheid wordt genomen van mevrouw Anneke Veldhuis die het ambt van 
ouderling vervult. 
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging en herbevestiging 
plaatsvinden op zondag 2 mei aanstaande. 
 

Grote Kerk weer open 
Vanaf zondag 2 mei willen wij als wijkkerkenraad graag de Grote Kerk weer openstellen voor 
bezoekers. We houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan. Gewerkt wordt met 
registratie aan de deur en twee coördinatoren in de kerk, die u een zitplaats aanwijzen.  
De kerkdiensten blijven tegelijk met het openstellen met beeld en geluid online uitgezonden. 
Zondag 2 mei belooft een feestelijke dienst te worden. Enkele ambtsdragers worden dan 
bevestigd en herbevestigd. Voorlopig wacht de wijkkerkenraad nog even met de dienst van 
Schrift en Tafel.  
 

Uitslag Kerkbalans 2021 
In verband met corona is de actie Kerkbalans 2021 dit jaar anders georganiseerd dan we 
gewend zijn. We waren niet in staat de toezeggingsformulieren bij u op te halen. Gelukkig 
hebben de meesten van u gebruik gemaakt van de mogelijkheden die wij boden om het 
formulier in te leveren. Hartelijk dank daarvoor.  
Ik wil graag alle vrijwilligers die de enveloppen dit jaar hebben bezorgd van harte danken. 
Laten wij hopen en bidden dat wij volgend jaar de antwoorden ook weer persoonlijk bij u 
thuis op kunnen halen. Inmiddels zijn de meeste toezeggingsformulieren ingeleverd en 
kunnen wij een prognose van de totale opbrengst u presenteren.  
Zoals u hieronder ziet betekent dit voor alle wijken dat de daling van de voorgaande jaren 
zich helaas voortzet. Ook voor onze wijkgemeente is een daling te zien. Deze daling is in de 
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begroting 2021 reeds opgenomen. Dit alles betekent niet dat we allemaal minder hebben 
gegeven, het is meer een gevolg van een dalend ledenaantal. Omdat deze trend al een 
aantal jaren te zien is, is het initiatief genomen samen met andere wijken een 
toekomstperspectief te schetsen. Dat heeft geresulteerd in het project Loslaten en opnieuw 
beginnen, waarbij wij samen met andere wijkgemeenten kijken naar een toekomstbestendige 
Protestantse Kerk in Almelo. De themagroepen zijn inmiddels volop bezig. We houden u op 
de hoogte.  
Omdat inmiddels veel, maar nog niet alle toezeggingsformulieren binnen zijn, gaat in de 
maand mei nog een schrijven uit naar de gemeenteleden die, om welke reden dan ook, hun 
formulier nog niet hebben ingeleverd. Mocht u uw toezegging nog niet hebben ingeleverd, 
dan kan dit alsnog via uw kerk, uw contactpersoon of een portvrije envelop naar Protestantse 
Gemeente Almelo, Antwoordnummer 468, 7600 VB Almelo 

Dankzij uw gift en vrijwilligerswerk blijft de Grote Kerk van Almelo een plek van betekenis en 
verbinding.  
Hartelijk dank! 
Wijkkerkenraad van uw Grote Kerk 

 

 
 

Pastorale hulp  
Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in 
zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.  
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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