Zondag 2 oktober, derde zondag van de herfst
10 uur

Ds. Peter ten Kleij

Dominee Peter ten Kleij leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door
Henk Kamphuis. Lector is Kees Blok. 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

Boodschappenmand
Elke eerste zondag van de maand staat er een mand bij de ingang van de kerk waar
gemeenteleden levensmiddelen of geld in kunnen doen. De lid van de diaconie zorgt ervoor
dat de giften bij de organisatie van het boodschappenproject terecht komen

Jeugdkerk
Zondag is om 10.00 uur weer een bijeenkomst van de Jeugdkerk in het Kolkje (gebouwtje
rechts achter de Grote Kerk). Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we
met elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe we een link kunnen leggen met wat in de
Bijbel staat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt
plaats onder leiding van Adriande Uspessij en Nico Knol.

Kennismaken
Dominee Wiert Sarolea uit Hattem heeft de benoeming bij wijkgemeente de Grote Kerk
aangenomen. De wijkgemeente maakt zondag 9 oktober officieel kennis met hem. Dat
gebeurt na de kerkdienst van die zondag, in gebouw De Schouw. Om het begin van zijn
werkzaamheden te markeren, leidt dominee Wiert Sarolea zondag 23 oktober de eredienst
van Schrift en Tafel samen met dominee Arie van Houwelingen. Dat gebeurt dan eveneens
in de Grote Kerk.

Gemeenteberaad
De kans is groot dat wij als wijkkerkenraad zondag 16 oktober na de
kerkdienst een kort gemeenteberaad met u willen houden. Om u bij te
praten waar het gaat om de toekomst van onze protestantse
gemeente Almelo, onder de noemer Loslaten & Opnieuw beginnen.
Waarover wij al eerder met u van gedachten hebben gewisseld.
Volgende week wordt u via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

PGA-jeugdmiddag
‘Het was een kleine groep die zich afgelopen zondag bij het scoutinggebouw had verzameld,
maar het was een geweldig fijne middag. Een van de kinderen die meedeed zei: ‘het is de
mooiste middag van mijn leven!’ Daar word je toch warm van! De kinderen waren bezig
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met het verhaal van Noach en de bewaarboot, zij bakten dierenkoekjes, maakten een
collage van de regenboog en ze beschilderden bewaardoosjes. Buiten was een vuurtje en er
was wat lekkers …. Heel veel dank aan allen die deze middag hebben voorbereid en
uitgevoerd! Op de fotopagina van de site van de PGA kun je een wat foto's zien. De
voorbereidingsgroep gaat bezig met een vervolg.’
Monica Schwarz
De link naar de fotopagina is: https://www.pga-almelo.nl/fotoalbum

In memoriam
Sientje van Loo is geboren in Enter. Al jong leerde ze haar grote liefde
Willy Grooters kennen. Toen hij twee jaar naar Indië moest, bleef zij op
hem wachten. Ze hadden het goed samen en kregen twee zonen.
Samen met Willy runde ze een reisbureau gespecialiseerd in busreizen.
Helaas kwam Willy al jong te overlijden, hij werd 53 jaar. Toen ook haar
jongste zoon Eric kwam te overlijden, was het verdriet voor iedereen
erg groot. De vele lieve mensen om haar heen en de kracht van haar
geloof maakten dat ze verder kon met haar leven. Groot was haar geluk
toen haar kleinzonen werden geboren. Sientje hield van koken, had
groene vingers en zong graag. Dit deed ze in meerdere koren. Ze hield
van gezelligheid; sinterklaas met veel cadeautjes, brunchen met Pasen, een heel uitgebreid
kerstdiner, ze genoot ervan. Ze was een zelfstandige vrouw, heel gastvrij en er stond altijd
wel iets lekkers op tafel. Toen ze ouder werd, hield ze nog graag de regie en je zag haar met
93 jaar nog regelmatig boodschappen doen. Ook kookte ze elke dag zelf.
Op haar 92e voelde ze zich nog 75, maar nu op haar bijna 94e was het op
en wilde haar lichaam niet meer. Ze zei: ‘Ik heb een goed leven gehad, het is goed zo!’
Sientje heeft jaren gezongen bij het Hagenkoor in Almelo en ook heeft zij gezongen in de
cantorij van de Grote kerk. Ze was een trouw bezoekster van de ouderen ontmoetingsgroep.
Verder kwam ze graag naar de kerkdiensten in Hoog Schuilenburg. Bij de jaarlijkse busreis
ging ze altijd graag mee.
Tijdens haar dankdienst voor het leven is gekozen voor Psalm 23, een psalm die bij Sientje
past en die wij samen ook hebben gelezen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. Een
overbekende psalm van David. Over de Heer, die een Herder voor ons leven wil zijn. Een
levende relatie met ons wil, ons voegt in zijn nabijheid in de kudde als een schare die
niemand kan tellen.
Mogen haar kinderen en kleinkinderen verder kunnen met alles wat zij aan liefde en
zorgzaamheid van haar hebben ontvangen. En mogen zij zich gedragen weten door de liefde
van God.
Sape Visser (geestelijk verzorger)

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,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Ben ter Haar,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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