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Zondag 19 maart 2023, 4e zondag van de Veertigdagentijd 
 10.00 uur Ds. Wiert Sarolea 

 
Dominee Wiert Sarolea leidt deze dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. Lector is Anja Moet. Medewerking wordt verleend door de cantorij. De orde 
van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
 
‘Zondag 19 maart vieren wij 'de maaltijd van de Heer'. In de veertigdagentijd is het passend 
om het avondmaal te vieren op zondag laetare, wat letterlijk betekent "verheugt u". Het is 
een citaat uit psalm 122 waaraan ook de antifoon is ontleend die we zullen zingen. Precies 
midden in de veertigdagen klinkt een opgewekte toon, daarom kleurt het paars een zondag 
lang roze want het wit van het vreugdevolle Paasfeest schemert er doorheen. De drie 
lezingen cirkelen rond het werkwoord ‘zien’. Kijken, rondkijken of dingen bekijken is niet 
hetzelfde als zien. En dit 'zien' dient geleerd te worden, willen we oog krijgen voor wat Jezus 
doet en wat hem drijft deze veertig dagen lang. Op deze zondag krijgen al heel even uitzicht 
op Pasen. Vandaar, denk ik, dat de liturgische traditie  al eeuwen geleden koos voor psalm 
122 op deze zondag laetare.’ 
dominee 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 de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw 
 

Gemeenteberaad over toekomst onze kerk 
Onze wijkkerkenraad neemt komende donderdag 23 maart, in 
navolging van ons gemeenteberaad begin deze maand, een 
standpunt in over de voorgenomen besluiten van de Algemene 
Kerkenraad. Deze voorgenomen besluiten gaan over de 
toekomst van onze Protestantse Gemeente Almelo. 
U kunt ook zelf reageren. Graag zelf. U kunt dat aangeven bij 
uw scriba, zie mailadres onderaan deze Nieuwsbrief, of 
rechtstreeks bij de Algemene Kerkenraad. Deze AK ontvangt naamelijk 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, 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. Voor de 
presentatie van de voorgenomen besluiten verwijzen wij u naar de website: 
https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
mailto:scriba@pga-almelo.nl
mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl/
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Nieuw project SHOE samen met diaconie 
‘U weet het vast nog wel: in 2020 
hebben we met elkaar de nodige 
financiële middelen bij elkaar 
gebracht voor het bouwen van een 
huis voor de familie Cret in 
Roemenië. Met het gezin gaat het 
goed. Afgelopen november hebben 
wij hen vanuit de Stichting Help Oost 
Europa (SHOE) bezocht in hun 
nieuwe huis. Samen met u hebben 
wij voor hen het verschil gemaakt. 
Om dankbaar voor te zijn. Dit jaar 
willen we opnieuw een familie 
helpen. Het gaat om de familie 
Fazekas uit Pausa, zo’n 20 kilometer 
ten zuiden van Oradea. De familie 
telt: vader, moeder en vijf kinderen. Twee van deze kinderen zijn zwaar gehandicapt, zowel 
lichamelijk als geestelijk. Ze zijn 7 jaar en 15 jaar oud. Beiden brengen ze hun dag door op 
bed. De drie andere kinderen in het gezin zijn in de leeftijd van 9, 13 en 17 jaar. Het huidige 
huis(je) waarin het gezin woont, moet de familie later dit jaar noodgedwongen verlaten. De 
huurbaas wil het huis niet langer verhuren. U zult begrijpen dat de situatie met twee zwaar 
gehandicapte kinderen voor hen extra nijpend is. Wij vinden het heel belangrijk dat de 
kinderen in een goed, stevig, warm en veilig huis wonen. Vandaar dat we ervoor kiezen deze 
familie te helpen. Ook de lokale vrijwilligers die in 2020 het huis voor de familie Cret hebben 
gebouwd, willen graag aan de slag voor de familie Fazekas. Zij zijn enthousiast en 
geïnspireerd geraakt om zich voor hun naasten in te zetten. Daarom stellen zij hun vrije tijd 
opnieuw ‘om niet’ beschikbaar en staan ze te popelen om aan de slag te gaan. 
Het geld voor dit project komt uit Nederland en Roemenië. Hulp vanuit Roemenië zélf vinden 
we als stichting erg belangrijk. Op deze manier borgen wij dat de hulp en het 
geld bij de juiste projecten en mensen terecht komen. Vanuit Nederland willen we 12.000 
euro bijdragen. Hiervan is al een bedrag toegezegd van 8.000 euro. Wij vragen úw hulp om 
het resterende bedrag van 4.000 euro bij elkaar te krijgen. 
Help ook mee om een nieuw huis voor de familie Fazekas te realiseren. Dit doet u door een 
éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. Woning Roemenië 2023. De diaconie van de 
PGA ondersteunt  het project door aan elke ingezamelde 1.000 euro een bedrag van 500 
euro toe te voegen. Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de 
voortgang van het project. Ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is het project te  
volgen’. 
 
Komende zondagmorgen 19 maart is na de dienst de mogelijkheid om handgemaakte 
wens- en felicitatiekaarten te kopen. In de hal van De Schouw is hiervoor een 
verkooptafel ingericht. De opbrengst is voor Stichting Help Oost Europa (SHOE). 
 
Dinant Pas, namens  SHOE d.pas@helpoosteuropa.nl 
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Grote Kerk weer open voor publiek 

 
Vanaf vrijdag 24 maart is de Grote Kerk weer 
open voor bezoekers die een kijkje willen nemen, 
uit nieuwsgierigheid of doelgericht om de gewijde 
sfeer in zich op te nemen. Voor een moment van 
verstilling, om een kaarsje te branden in het 
Stiltecentrum, maar ook om op zatermiddag te 
genieten van de orgelbespelingen. Vorig jaar 
bezochten van april tot december trok dit in totaal 
ruim 2.300 bezoekers, dat zijn er gemiddeld 36 
per openstelling. 
Exposities in de Grote Kerk zijn onderdeel van 
Kerk Open. De exposities trekken extra publiek 
aan en nodigen tegelijk uit om de gewijde sfeer te 
laten inwerken. Die zaken versterken elkaar.  
Vanaf vrijdag 24 maart tot eind mei is er een 
expositie van grafisch werk van de Vriezenveense 
kunstenaar Hans Jansen. De expositie in de Grote 
Kerk omvat landschappen, boomgroepen en ook 
gebouwen en ruïnes. 
 
Kerk Open wordt mogelijk gemaakt door zo’n 25 
vrijwillige surveillanten en kerkgidsen. Graag 
zouden wij dit team uitbreiden met nieuwe 
vrijwilligers, aangezien mensen zijn uitgevallen 
door natuurlijk verloop. Zo mogelijk zouden we 
bovendien de openingstijden willen uitbreiden. Dit 
inspirerende vrijwilligerswerk staat open voor een ieder, uit heel de Protestantse Gemeente 
Almelo, zelfs ongeacht de religieuze achtergrond. De meesten doen dit ongeveer eenmaal in 
de zes weken gedurende anderhalf of twee uur. Met vakanties en wensen wordt rekening 
gehouden. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij Harry Konijnenbelt, telefoon 
06-13119848 of e-mail harry@konijnenbelt.nl. 

Openingstijden: vrijdag 13.30-15.30 uur, zaterdag 13.00-16.00 uur (vanaf 15.00 uur met 
orgelmuziek en kerkgids); ook op de zondagen 26 maart en 30 april, 13.00-16.00 uur. Op 
enkele dagen zal de kunstenaar zelf aanwezig zijn om ter plekke tekeningen te maken. De 
data worden aangekondigd op de website van de Grote Kerk: pga-grotekerk.nl/expositie’. 
Harry Konijnenbelt 

 

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 

mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

