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Zondag 15 januari 2023, oecumenische viering 
 10.00 uur  

 
‘Vanaf komende zondag wordt ‘de week van gebed voor de eenheid van christenen’ 
wereldwijd gehouden. Het gebeuren gaat uit van de Wereldraad van Kerken. Deze 
gebedsweek wordt zondag in Almelo ingeluid met een oecumenische dienst in de Grote 
Kerk. Voorgangers zijn Marja van den Ham van het Leger des Heils in Almelo en 
ondergetekende. Aan deze dienst werken verder mee drie lectoren, onder meer van de 
doopsgezinde gemeente Twente, wijkgemeente de Bleek en Anja Moet namens onze eigen 
lectorengroep van de Grote Kerk. Helaas kon niemand op tijd worden gevonden van 
wijkgemeente NOACH om mee te werken. Organist is Henk Kamphuis. Medewerking wordt 
verleend door onze cantorij. De orde van dienst is door kerkgemeenschappen uit de noord-
amerikaanse staat Minnesota in hoofdlijnen samengesteld. Het thema luidt: ‘Doe goed, zoek 
recht’. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.’  
Wiert Sarolea 
 
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 
 
Na deze oecumenische dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 
 

Actie Kerkbalans 2023 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ luidt het motto 
van de Actie Kerkbalans 2023 die vanaf volgende week 
wordt gehouden.  
De vertrouwde enveloppen worden dan binnen onze 
wijkgemeente de Grote Kerk verspreid. Uw financiële 
bijdrage wordt gevraagd. Want: geef vandaag voor de 
kerk van morgen. De kerk is een plek om samen te 
komen, een eredienst te vieren, zoals met Kerst en 
Pasen of bij een doop of huwelijk. En voor veel mensen 
is de kerk ook een plek om rust te vinden en te 
gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende 
gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
Om onze stadskerk levendig te houden. hebben wij uw financiële steun nodig. Zodat daar 
ook in de toekomst kerkdiensten worden gehouden, zodat wij bijvoorbeeld een actie zoals 
Follow the Light kunnen blijven organiseren, maar bovenal dat pastorale steun geboden kan 
blijven worden. Daarom, doe mee aan deze actie en lever uw antwoordenveloppe ingevuld 
in, bij hem of haar die deze later deze maand bij u thuis weer komt ophalen. Dankzij uw 
bijdrage kan de kerk een plek van betekenis blijven! 
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Praat mee over de toekomst van onze kerk 
Met elkaar zijn wij op weg naar een nieuwe protestantse gemeente in Almelo. Dat doen wij 
als wijkgemeenten samen onder de noemer van Loslaten & Opnieuw beginnen. De volgende 
stap wordt eind deze maand gezet: 
   
 

Graag nodigen wij u dan uit voor ons 
gemeenteberaad van dinsdag 31 januari.  
De bijeenkomst is in de Grote Kerk  
en begint om 20.00 uur. 
 
U wordt dan geïnformeerd over het voorgenomen besluit 
dat onze Algemene Kerkenraad heeft genomen in het 
kader van Loslaten & Opnieuw beginnen.  
De Algemene Kerkenraad wil graag op deze manier onze wijkgemeente horen en 
raadplegen.  
Nadien kunt u uw vragen stellen, opmerkingen maken en verder meedenken over de 
toekomst van onze kerk in Almelo. 
 
Wij stellen uw komst erg op prijs, bent u verhinderd, de bijeenkomst is online met beeld en 
geluid te volgen.  
Dat kan door te gaan naar: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

 

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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