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Zondag 22 mei 
22 mei 
10.00 uur 

Zesde zondag van de Paastijd  
Lezingen: Joël 2, 21‐27; Openbaring 21, 10–12, 22–27; Johannes 14, 23‐29. 
Voorganger: ds. G. Veening 

  
Wij vieren de zesde zondag van de Paastijd. Dominee Gerco Veening uit Borne leidt deze 
dienst. Henk Kamphuis bespeelt het orgel. Rita van Oosterom is lector. 
De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd. 
 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo   

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 
26 mei 
09.00 uur 

Hemelvaartsdag  
Lezingen: 2 Koningen 2: 1 – 15; Handelingen 1: 1 - 12. 
Voorganger: geestelijk verzorger Sape Visser 

  
Wij vieren Hemelvaartsdag. Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt deze viering in de 
Pniëlkerk.  
De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd. 
 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072-Pnielkerk-Almelo  

    
Jeugdkerk 
Zondag 22 mei is weer een bijeenkomst van de Jeugdkerk in het Kolkje (gebouwtje rechts 
achter de kerk) om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we 
met elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen met wat er 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. 
 

Viering Hoog Schuilenburg 
‘Ook deze maand is er de mogelijkheid om kerkdiensten te houden in Hoog Schuilenburg. 
De eerstvolgende dienst is woensdag 25 mei om 14.30 uur in het restaurant van het 
zorgcentrum aan de Beethovenlaan. 
In deze viering gedenken wij de Hemelvaart van Jezus en kijken wij samen verder naar 
Pinksteren. Wij zetten hierbij het verhaal van 2 Koningen over de opname van Elia in de 
hemel naast het van Christus’ hemelvaart (Handelingen 1: 1 – 11).  
Het is viering voor allen, bewoners van elke kerkelijke richting zijn van harte welkom’. 
Sape Visser, geestelijk verzorger 
 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Boekenmarkt 
‘Anders dan gewend wordt op Hemelvaartsdag de (laatste?) boekenmarkt van de Bleekkerk 
gehouden. Het begint allemaal om 10.00 uur en de sluiting is rond de klok van 16.00 uur. Er 
zijn heel veel boeken, gesorteerd naar categorie, en tegen ‘afbraakprijzen’. Even rusten van 
het boeken kijken? Dat kan in onze koffie/thee corner met wat lekkers. Graag tot ziens op 26 
mei aan de Hofstraat 1 te Almelo’. 

Met vriendelijke groeten Christina Meier 
 

Begrip... 
 
Als iedereen nou eens begreep 
dat we hier maar tijdelijk zijn... 
Was er misschien meer liefde 
en ook wat minder pijn... 
Omdat men dan besefte... 
wat je aan anderen geeft 
komt altijd bij je terug... 
Kijk eens even...hoe of je leeft... 
 
We zijn hier tijdelijk op aarde... 
dus houdt altijd in gedachten: 
We zijn maar eendagsvlinders... 
en als we 't niet verwachten... 
is daar een stem die tot ons zegt: 
"Je hebt je taak volbracht... 
Kom mee...je hoeft niet bang te zijn.... 
Er wordt op jou gewacht..." 
 
John Veldhuis 
 

Wijkkas 
Van verschillende kanten wordt uw scriba gevraagd naar het bankrekeningnummer van onze 
wijkkas van de wijkgemeente Grote Kerk. Het banknummer van onze wijkkas is NL94 RABO 
0301 3049 04. Graag erbij vermelden: gift wijkkas en onderwerp + Grote Kerk. Bijdragen 
voor  collecten worden overgemaakt op banknummer NL61 RABO 0102 1995 15. Graag 
erbij vermelden: collecte Diaconie – kerk e.d. + Grote Kerk 
 

Pastorale hulp 
Voor pastorale hulp of  een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.  
Hun telefoonnummers zijn: 
Arie van Houwelingen,                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Namens wijkgemeente De Grote Kerk 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 

mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

