Zondag 18 september, eerste zondag van de herfst
10 uur

Ds. Siebe Hiemstra

Dominee Siebe Hiemstra uit Almelo leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt
bespeeld door Ineke Kobes. Lector is Anja Moet. 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

Liturgie in de herfst
In dit najaar werkt de cantorij met de regelmaat van eens per twee weken weer mee aan de
diensten. Afgelopen zondag 11 september was dit de eerste keer. Zondag 18 september
begint, rond de Joodse feesten, de herfsttijd in de liturgie van de kerk. Dan zal ook de orde
van dienst die wij in onze kerk voor deze periode voor handen hebben, worden gebruikt.
Deze periode sluit af met de Eeuwigheidszondag op 20 november.
Henk Kamphuis

Concerten in de Grote Kerk
Na lange tijd te hebben stilgelegen, wordt dit seizoen weer begonnen met concerten op de
zondagmiddag in de Grote Kerk. Het eerste concert is zondag 18 september. Het is een
wandelconcert, dat begint in de Doopsgezinde Kerk. Het concert wordt verzorgd door Gijs
van Schoonhoven orgel en Bennie Waanders saxofoon. Op het programma staan werken
van Bach, The Beatles, Absil, Waanders en veel improvisatie. Aanvang 15.30 uur. Toegang
vrij.
Henk Kamphuis

Bijbelleesgroep in De Schouw
Ook in dit nieuwe seizoen gaan wij door met onze donderdagse Bijbelleesgroep in de
Schouw. Wij komen bijeen in twee groepen van zo’n 8 à 12 deelnemers en proberen met
elkaar in gesprek te komen over een bepaald thema. Dit jaar is dat het boekje van Eugen
Drewermann over De Tien Geboden. Hij leest deze geboden in het licht van de boodschap
van Jezus, waarin de heelwording van het leven van ieder mens voorop staat.
Wij komen bijeen op elke laatste donderdag van de maand in De Schouw. De morgengroep
begint om 10.30 uur en de middaggroep om 14.00 uur. Als u nog niet eerder meedeed kunt u
zich bij mij voor deelname opgeven. De eerste in dit nieuwe seizoen is donderdag 29
september. Alle deelnemers ontvangen van tevoren een zogenaamde Leeswijzer die
bedoeld is als hulp voor het nadenken en spreken over het thema.
Dominee Arie van Houwelingen, email: a.vanhouwelingen@hetnet.nl
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Startmiddag jeugdwerk: geef je op!
Het is bijna zo ver: op zondag 25 september is er een startmiddag voor het jeugdwerk van de
PGA. Als het goed is, hebben alle kinderen en jongeren van 4-25 jaar een uitnodiging
thuisgekregen. Mocht er iets fout gegaan zijn en heb je geen uitnodiging gekregen: je bent
uiteraard wel welkom! We beginnen om 13.30, het duurt tot 16 uur en het is bij het gebouw
van de scouting aan de Oude Wierdenseweg. Stuur een mailtje naar yeszinin@gmail.com
om je aan te melden. Heb je de uitnodiging wel, maar heb je
nog niet gereageerd: doe dat – dan weten wij hoeveel lekkers we in moeten slaan. Tot
zondagmiddag!
Een hartelijke groet, Aafke Hagens 06 22 16 43 69, Adriande Uspessij, Afke Huldrike
Hiemstra 06 38 64 32 08, Jennie Sloof, Monica Schwarz, Nico Knol

Contactpersonen welkom
Op de laatste bijeenkomst met de contactpersonen is afgesproken dat de contactpersonen
voortaan ook worden uitgenodigd bij de vergadering van de pastorale raad. U wordt daarom
van harte uitgenodigd op dinsdag 20 september 2022 om 14.00 uur in de Schouw.

Kanselbijbel
Ons is als wijkgemeente door een persoon die anoniem wil blijven, de luxe kanselbijbel
NBV21 als gift aangeboden. De nieuwe kanselbijbel kan de huidige kanselbijbel op de
lezenaar in de Grote Kerk vervangen. De lezingen worden uit de kanselbijbel gedaan. Het
aanbod is met enthousiasme aanvaard door de wijkkerkenraad. U leest in de Nieuwsbrief
wanneer de nieuwe kanselbijbel in onze kerk komt.

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.
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers:
Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Ben ter Haar,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

Impressie startzondag 11 september
Het was erg gezellig, afgelopen zondag toen wij als wijkgemeente onze Startzondag van het
nieuwe seizoen vierden. Als plek was gekozen voor Erve Pezie aan de Bellinkhofdwarsweg.
Het programma begon met een kerkdienst geleid door dominee Koos Sluiter als voorganger.
Waarna bekend werd gemaakt dat onze wijkkerkenraad unaniem instemt met de benoeming
van dominee Wiert Sarolea. Laatstgenoemde woonde een groot deel van de
gemeentezondag bij. Dominee Sarolea heeft de benoeming in beraad. Na een kort
programma werd de bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De foto
impressie hieronder, gemaakt door Gerry Konijnenbelt, geeft een indruk van de gezellige
sfeer.
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