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Zondag 19 februari 2023, zevende zondag na Epifanie 
 10.00 uur Ds. Harold Schorren 

 
Dominee Harold Schorren uit Rotterdam leidt deze dienst. 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 viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

 
Na de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 
 

Aswoensdag 22 februari 
 19.00 uur Vespergroep 

 
De vespergroep verzorgt deze aswoensdag een viering in de Grote Kerk. Lector is 
Lena Hatumena, het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis en cantor is Jurrien 
Witvoet. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. De vesper begint om 
19.00 uur. 
 
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 
 

Praat allen mee over de toekomst van onze kerk 
Met elkaar zijn wij op weg naar een nieuwe protestantse gemeente in Almelo. Dat doen wij 
als vier wijkgemeenten (NOACH, Pniël, De Bleek en De Grote Kerk) samen onder de 
noemer van Loslaten & Opnieuw beginnen. In dat verband zijn eind vorige maand door de 
Algemene Kerkenraad (AK) de zogeheten voorgenomen besluiten genomen. Dit wil zeggen 
dat de wijkkerkenraden en gemeenteleden daarin moeten worden gekend en daarover 
moeten worden gehoord. 
Deze besluiten zijn inmiddels gepresenteerd in de vier wijkgemeenten. De tekst van deze 
besluiten ligt achter in de Grote Kerk. U kunt daarvan een exemplaar meenemen naar 
huis. Voor de presentatie verwijzen wij u naar de website: 
https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.  
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Om u verder te informeren zijn de volgende bijeenkomsten gepland:  
Woensdag 22 februari Grote Kerk: Presentatie door en 
gesprek met architect Ron Verduijn. Deze presentatie is 
van 16.45 tot 18.00 uur, in De Schouw. Tussendoor is er 
ruimte voor gesprek met de architect. Het is deze dag 
Aswoensdag, aansluitend is daarom om 19.00 uur een 
vesper in de Grote Kerk, verzorgd door onze Vespergroep. 

Weet u bij deze bijeenkomsten van harte welkom. Wel graag 
even vooraf opgeven via 
scriba@pga-almelo.nl 

Gemeenteberaad 5 maart 
De wijkkerkenraad nodigt u allen zondag 5 maart uit voor ons gemeenteberaad, 
aansluitend aan de dienst van die zondag. Gesproken wordt dan ook over de 
voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad. Het gemeenteberaad is in De 
Schouw onder het genot van een kop koffie. De ontmoeting wordt geleid door onze 
predikant Wiert Sarolea. U bent van harte uitgenodigd.  
 
Na dit gemeenteberaad zal uw wijkkerkenraad een standpunt innemen over de 
voorgenomen besluiten. U kunt ook zelf reageren. Graag zelf. De Algemene Kerkenraad 
ontvangt graag uiterlijk 31 maart 2023 alle reacties van de gemeenteleden, als ook van de 
wijkkerkenraden. U kunt uw reactie sturen aan scriba@pga-almelo.nl, janboer@kerkvitaal.nl 
of aan  scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Het streven van de Algemene Kerkenraad is om op 13 april 2023 een definitief besluit te 
nemen en daarna de noodzakelijke acties richting de toekomst te beginnen.  
 

Bijdrage aardbeving Turkije-Syrië 
‘Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar een 
allesverwoestende aardbeving. Syrië overkomt ramp op ramp. Het College van Diakenen 
heeft besloten om 2.000,- euro aan Kerk In Actie te schenken om eerste hulp te kunnen 
verlenen aan de getroffen gezinnen in Syrië. Omdat het collecterooster voor 2023 al 
vaststaat en dit belangrijke doelen zijn die we niet zomaar willen overslaan, is ervoor 
gekozen om hiervoor geen aparte collecte te houden.  
Uiteraard staat het u vrij om zelf een bedrag over te maken voor de noodhulp. De 
Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) hebben gironummer 555 hier voor opengesteld. 
Samen zijn we Kerk in actie. 
Wij danken u namens de SHO voor uw gift.’ 
Namens het College van Diakenen,  
Lolke Jan Lolkema, Penningmeester CvD van de Protestantse Gemeente Almelo. 
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Onderstaand de uitslag van Actie Kerkbalans zoals nu vastgesteld 
 

 

 
Bedankt 
‘Het is al bijna weer een jaar geleden dat één van onze dochters een ernstig 
herseninfarct kreeg en het ergste werd gevreesd. Gelukkig is dat redelijk goed 
afgelopen, al heeft ze er wel blijvende invaliditeit aan over gehouden, maar ze kan 
zich bijzonder goed thuis redden, samen met haar man. Enorm was de verrassing 
voor mij, kort na deze gebeurtenis, dat ik de bloemen uit de kerk kreeg als steuntje in 
de rug. Heel veel dank hiervoor!! 
In die periode was ik zelf ook al een beetje aan het sukkelen met hart/longproblemen 
waarna ziekenhuisopnames volgden, waardoor ik niet meer volledig inzetbaar was 
voor het vrijwilligerswerk in de kerk of Hoog Schuilenburg. Nu kruip ik langzaam weer  
omhoog en zien jullie mij af en toe weer ‘aan het werk’. In beide periodes heb ik 
zoveel medeleven gevoeld en gekregen met kaarten en bloemen vanuit de 
gemeente dat ik hiervoor iedereen via deze weg HEEL erg wil bedanken voor al die 
aandacht. Het is ontzettend fijn dat iedereen zo heeft meegeleefd.’ 
Hillie de Vries 

 
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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