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 De viering van zondag 25 april  
25 april 
10 uur 

Vierde zondag van Pasen   
A. van Houwelingen, Almelo  
Lezingen: Ezechiël 34, 1-10; 1 Johannes 3, 1-6; Johannes 10, 11-16. 

 
Het is de vierde zondag van Pasen. Dominee Arie van Houwelingen uit Almelo, nauw 
betrokken bij wijkgemeente de Grote Kerk, is onze predikant. De onlinedienst begint om 
10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Drie leden van de cantorij en 
Jurrien Witvoet verlenen hun medewerking.  
 

Online de dienst volgen 

De dienst is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.  
 

Bevestiging, herbevestiging en afscheid 
De wijkkerkenraad stelt u voor mevrouw Alien Vos te bevestigen in het ambt van diaken en 
de heer Harry Konijnenbelt te bevestigen in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Tevens 
stelt de wijkkerkenraad u voor mevrouw Ineke Munter te herbevestigen in het ambt van 
ouderling-kerkrentmeester met als bijzondere opdracht het scribaat van het College van 
Kerkvoogden en mevrouw Wijnanda Smeenk te herbevestigen in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging en 
herbevestiging plaatsvinden op zondag 2 mei aanstaande.  
Die zondag wordt tevens Hans Schuttevaar bevestigd tot ouderling. Afscheid wordt dan 
genomen van mevrouw Anneke Veldhuis, die het ambt van ouderling vervult.    
 

Grote Kerk weer open 
De Grote Kerk wordt vanaf volgende week zondag 2 
mei weer opengesteld voor bezoekers. We houden het 
aantal van 30 bezoekers per dienst aan. Gewerkt wordt 
met registratie aan de deur en twee coördinatoren in 
de kerk, die u een zitplaats aanwijzen.  
Aanmelden voor de dienst van zondag 2 mei kan nu al 
via grotekerkopen@gmail.com 
De kerkdiensten blijven tegelijk met het openstellen 
met beeld en geluid online uitgezonden. Zondag 2 mei 
belooft een feestelijke dienst te worden. Enkele 
ambtsdragers worden dan bevestigd en herbevestigd.   
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Kerkdiensten in Hoog Schuilenburg 
Onze geestelijk verzorger Sape Visser meldt het volgende: “Het is weer mogelijk 
kerkdiensten te houden in woonzorgcentrum Hoog Schuilenburg aan de Beethovenlaan. De 
diensten mogen (alleen) door bewoners van Hoog Schuilenburg worden bezocht. De 
maatregelen van RIVM (1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren en ga zo maar 
door) blijven van kracht. Er mag niet worden gezongen. Omdat het afstand houden meer 
ruimte vraagt ligt er het voorstel de diensten in het restaurant van Hoog Schuilenburg te 
houden.” 

 

Wie is wie  
Met enige regelmaat stellen wij mensen voor die zich met hart en ziel inzetten voor onze 
wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Arie van Houwelingen.  

“Mijn naam is Arie van Houwelingen. Ik woon met mijn vrouw Louise 
sinds 2008 in Almelo, daarvoor was ik predikant van de Oude Kerk 
in Borne.  Ik ben dus al heel lang emeritus-predikant, dat betekent 
‘uitgediend’, maar ik wil graag nog wat ‘dienen’. Dat doe ik door 
mensen te bezoeken, die bij onze kerk horen en niet meer thuis 
kunnen wonen, maar in een tehuis. Als zij komen te overlijden doe 
ik vaak de uitvaartdienst. Verder heb ik me beschikbaar gesteld om 
in deze vacaturetijd pastorale hulp te bieden. Als mensen om welke 
reden dan ook contact met een predikant willen hebben, kunnen ze 
mij bellen. U kunt dat in elke Nieuwsbrief lezen. Er wordt daar 
overigens opmerkelijk weinig gebruik van gemaakt. Misschien is 
ook hier corona de boosdoener, maar binnen de ruimte van de 
maatregelen is bezoek van één persoon toegestaan en waarom 
zouden we daar geen gebruik van maken? 

Dit jaar leid ik ook één keer per maand de Bijbelleesgroep op donderdagmorgen en 
donderdagmiddag, maar nu even niet, u weet wel waarom.  
Verder zingen  mijn vrouw en ik in de cantorij. We hopen dat deze ‘Corona-woestijntijd’ gauw 
achter ons ligt en dat we weer in het beloofde land komen van een gewone dienst met alles 
er op en er aan.  
Allen een hartelijke groet en tot ziens zo spoedig mogelijk!” 
Arie van Houwelingen, Tijhofslaan 69, telefoon 0546-433590 
E mail: a.vanhouwelingen@hetnet.nl 

 

 

Pastorale hulp  
Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in 
zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.  
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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