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Zondag 18 december, vierde zondag van de advent 
 10 uur Ds. Nico Pronk 

 
Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen is onze gastpredikant. 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.  
 
Na de dienst is er koffiedrinken in De Schouw.  
 
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 
 

Taakverdeling wijkkerkenraad 
Begin november is onze voorzitter van de wijkkerkenraad, Gerard ter Haar, toch nog 
onverwachts overleden. Het is een groot verlies voor onze wijkgemeente, dat merkten wij als 
wijkkerkenraad en uit de reacties van onze gemeenteleden. 
Als wijkkerkenraad hebben wij vorige week samen met onze predikant Wiert Sarolea 
besproken hoe verder te handelen. In die vergadering is afgesproken dat uw scriba de taak 
van interim-voorzitter verder blijft vervullen. Hij deed dat werk al tijdens de ziekte van Gerard. 
Het werk van de scriba wordt deels verdeeld onder overige leden van de wijkkerkenraad. Het 
geluk wil daarbij wil dat wij afgelopen zondag twee ouderlingen, Tiemke Middelkamp en 
Henk Kamps konden bevestigen en als alles goed gaat, begin januari 2023 Anneke 
Schuttevaar-Flink als diaken. 
Namens uw wijkkerkenraad, Ben ter Haar interim-voorzitter/scriba 

  

Bevestiging ambtsdrager 

De wijkkerkenraad van de Grote Kerk stelt u voor om mevrouw Anneke Schuttevaar-Flink 
te bevestigen in het ambt van diaken. Als geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal 
deze bevestiging plaatsvinden op zondag 8 januari 2023. 
 

Ontwikkelingen Loslaten & Opnieuw beginnen 
Niet zo zichtbaar maar wel voortvarend ontwikkelt zich het proces van 
Loslaten & Opnieuw beginnen. Het tijdpad is momenteel als volgt: 
Donderdag 22 december verzorgt de architect een presentatie van alle 
gebouwen die onder de Protestantse Gemeente Almelo vallen, met 
daarbij een financieel plaatje van het College van Kerkrentmeester (CvK) 
in de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Het verwachte voorgenomen besluit 
van de AK als overkoepelend orgaan wordt 5 januari verwacht. De ambtsdragers van de 
PGA krijgen 19 januari een presentatie. Daarna is het de beurt aan u als gemeentelid uw 
mening over het voorgenomen besluit te nemen. Onze wijkgemeente is in verschillende 
nieuwe bouwteams vertegenwoordigd. Deze teams gaan verder met het uitvoeren van de 
plannen voor de toekomst van onze PGA. Onze leden zijn: communicatie: Adriande 
Uspessij; bronnen: Wiert Sarolea; Vernieuwing:  Harry Konijnenbelt (onder voorbehoud); 
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pastoraat/diaconaat: Tjitske Schuddebeurs-Hofma; gemeenteopbouw en leren: Inetje 
Parlevliet; jeugd en jongeren: aparte groep die al actief is met namens ons Nico Knol en 
Adriande Uspessij (meedenken). 
 

Actie Energiebox 

De sterke stijging van de energieprijzen maakt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht 
nieuws voor mensen met een laag inkomen. De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Almelo houdt een actie van verbondenheid. De diaconie wil mensen helpen door een 
Energiebox beschikbaar te stellen. De Energiebox is een doos vol producten 
waarmee energie, water en geld wordt bespaard. Mensen die het lastig vinden dit alles zelf 
te installeren, krijgen daarbij hulp. 
In november én december krijgt elk huishouden 190 euro als energie compensatie. Wilt u 
deze of een deel daarvan doneren? De diaconie kan uw steun goed gebruiken! Wij helpen 
precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. U kunt uw bijdrage overmaken op 
IBAN nummer NL51 RABO 0301 3037 38 op naam van de Diaconie 
Prot. Gem. Almelo onder vermelding van actie Energiebox.  
 

Kerst in Hoog Schuilenburg. 

 
‘Afgelopen woensdagmiddag hebben wij in Hoog Schuilenburg een kerstfeest gevierd voor 
alle bewoners. Er waren flink wat mensen aanwezig. Omdat voor de katholieke bewoners 
geen diensten meer worden georganiseerd komen, zij ook naar onze vieringen. De 
bewoners mochten zelf kerstliederen opgeven die ze mooi vonden of er 
een speciale herinnering aan hadden. Tijdens een kerstviering is het mooi als een koor komt 
zingen. Het Parochiekoor uit Zenderen was bereid om bij onze viering te komen zingen. De 
samenzang werd ondersteund door Henjo en Jaap en Faith die ook 
tijdens de gewone vieringen de samenzang steeds opnieuw begeleiden. Het kerstverhaal 
werd door Hillie gelezen. Na de kerstviering was er voor iedereen koffie of thee met 
krentenwegge. Na afloop kregen alle bewoners een attentie mee.’ 
Sape Visser, geestelijke verzorger. 
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Roder Meisjeskoor in Grote Kerk 
Komende zondag 18 december 2022 wordt 
de zondagmiddagserie in de Grote Kerk 
voortgezet met een optreden van het Roder 
Meisjeskoor. Dit koor behoort tot de top van 
de Nederlandse jeugdkoren.  
Het concert staat volledig in de sfeer van het 
kerstfeest. Als vorm is gekozen voor het 
zogenaamde Festival of Lessons and Carols. 
Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus 
worden afgewisseld met onder andere 
koorbewerkingen van carols, oorspronkelijk 
volksliederen van de straat. Dit geheel 
allemaal in Engelse stijl. 
Bij enkele liederen is gelegenheid tot samenzang. Het koor staat onder leiding van Sonja de 
Vries. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries, onder andere organist van de 
Martinikerk te Groningen.  Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.  
 

Concert in Kerstsfeer 
Het jaarlijkse kerstconcert door de Almelose Mannenkoren, 
waarbij het Almelo’s Christelijk Mannenkoor (ACM) en het 
Almelo’s Mannenkoor (AMK) nauw samenwerken, is 
zondagmiddag om 16.00 uur in de Sint Georgiusbasiliek aan 
de Boddenstraat. Violist Elianne den Bakker is het jonge 
talent dat haar debuut maakt bij de Almelose Mannenkoren. 
Sinds september 2017 speelt zij in het Twents Jeugd 
Symfonie Orkest waar zij eerste viool speelt. Verder heeft 
Elianne diverse prijzen in de wacht gesleept, zoals de derde 
prijs tijdens het Pleinconcertconcours in Almelo (2018). 
Tijdens het concert van de Almelose Mannenkoren speelt zij 
solo, maar ook met zangtalent de sopraan Miriam Koetsier. 
Special guest is Martijn Sanders. De Nederlandse bas-
bariton studeerde aan het Utrechts conservatorium en aan 
de operaopleiding van de Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wenen. Het concertprogramma 
bestaat onder andere uit werken van Camille Saint-Saëns, George Bizet, Johannes 
Falk/Heinrich Holzschuler en Stephen Adams. Begeleiding op de vleugel is door Han Kolthof 
en Henk Linker op vleugel/orgel. Dirigenten zijn Frank den Bakker en Nick Moritz. De 
toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 

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