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Zondag 22 januari 2023 
  

 
De Grote Kerk is deze zondag 22 januari gesloten. Dit houdt verband met de energie-
afspraken die zijn gemaakt.  
Voor de dienst van 10.00 uur kunt u deze zondag terecht in de Pniëlkerk (dominee R.S. van 
Dijk) of bij wijkgemeente NOACH (dominee D.J. van Bart). De diensten zijn uiteraard te 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
 
In de Pniëlkerk is zondag 22 januari om 19.00 uur de Martin Luther King dienst. De dromen, 
de daden en de nalatenschap van Martin Luther King worden in muziek, met beeld, speech, 
samenzang en gebed weergegeven. Voorganger is dominee Arjen van der Spek in 
samenwerking met de MLK-band & The King Singers. 
 

Koffiedrinken 
‘Als we met elkaar koffiedrinken na de 
kerkdienst in De Schouw staan er 
blauwe spaarpotjes op de tafels waarin 
men een bijdrage kan deponeren ten 
behoeve van de wijkkas ter bestrijding 
van de onkosten. De opbrengst uit de 
spaarpotjes tot en met het jaar 2022 
bedraagt in totaal 201,29 euro. Dit 
bedrag is via het kerkelijk bureau naar 
de wijkkas overgemaakt. Het 
koffiedrinken kost per zondag circa 15,-  
tot 20,- euro. Elke bijdrage is dus 
hartelijk welkom!’ 
Uw koster Jurrien Witvoet 
 
 

 
Actie Kerkbalans 2023 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ luidt het motto van de Actie Kerkbalans 2023 die 
momenteel wordt gehouden. De vertrouwde enveloppen worden de komende week bij u 
thuis opgehaald. Uw financiële bijdrage wordt gevraagd. Want: geef vandaag voor de kerk 

van morgen. Om onze stadskerk levendig te houden. hebben 
wij uw financiële steun nodig. Zodat daar ook in de toekomst 
kerkdiensten worden gehouden, zodat wij bijvoorbeeld een 
actie zoals Follow the Light kunnen blijven organiseren, maar 
bovenal dat pastorale steun geboden kan blijven worden. 
Daarom, doe mee aan deze actie en lever uw 
antwoordenveloppe ingevuld in. Dankzij uw bijdrage kan de 
kerk een plek van betekenis blijven! 
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    Bouwteams aan het werk 

In het kader van het proces 
Loslaten & Opnieuw beginnen, 
waarbij wordt gewerkt aan de 
toekomst van onze Protestantse 
Gemeente Almelo, zijn 
afgelopen woensdagavond de 
zogeheten bouwteams 
begonnen met hun werk.  Zij 
gaan zich bezighouden met de 
onderwerpen Communicatie, 
Bronnen, Vernieuwing, 
Pastoraat/diaconaat, 
Gemeenteopbouw  en leren, 
Jeugd en jongeren.  
Projectleider Jan Boer is 
coördinator van de bouwteams en houdt de onderlinge samenhang in het vizier. Boer: ‘’Wij 
zijn dankbaar dat zoveel enthousiaste gemeenteleden zich willen inzetten voor de Vitale, 
Aantrekkelijke en Toekomstige Protestantse Gemeente Almelo die wij op het oog hebben!’ 
Onze predikant Wiert Sarolea doet mee in het bouwteam Bronnen: ‘’Dit team zal zich buigen 
over de diverse vieringen en kerkdiensten die onder een dak zullen plaatsvinden waarbij de 
huidige identiteit van elke wijk herkenbaar blijft.’’ Andere Vertegenwoordigers van onze 
wijkgemeente in de bouwteams zijn: Communicatie:  Adriande Uspessij, Vernieuwing: Harry 
Konijnenbelt (onder voorbehoud), Pastoraat/diaconaat: Tjitske Schuddebeurs-Hofma, 
Gemeenteopbouw en leren: Inetje Parlevliet, Jeugd en jongeren: Nico Knol en 
Adriande Uspessij. 
 

Over de voortgang van het proces Loslaten & Opnieuw beginnen wordt dinsdag 31 
januari een gemeenteberaad gehouden. Graag nodigen wij u hiervoor uit. De 
bijeenkomst in de Grote Kerk begint om 20.00 uur. U wordt geïnformeerd over het 
voorgenomen besluit van onze Algemene Kerkenraad. De bijeenkomst is online te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

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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