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24 juni 2021 
 

 De viering van zondag 27 juni 
27 juni 
10 uur 

Tweede zondag van de zomer   
Ds. P. ten Kleij, Nijverdal  
Lezingen: Jesaja 3, 25-4,6; 2 Korintiërs 8, 9-15; Marcus 5, 22-43. 

 
Het is de tweede zondag van de zomer. Dominee Peter ten Kleij uit Nijverdal leidt deze 
dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Enkele leden van de 
cantorij verlenen hun medewerking. Lector is Elselien Corté.   
                                                                                                        

Welkom  

in de kerk 
Maar let op: gewerkt wordt 
nog wel met registratie aan 
de voordeur en er zijn 
coördinatoren in de kerk, 
die u een zitplaats 
aanwijzen.  
 
Het is gewenst vooraf 
aan te melden: 
Stuur een e-mail aan  
grotekerkopen@gmail.com  
U meldt daarbij uw naam en 
telefoonnummer. 
 
Zingen is bedoeld voor de 
leden van de cantorij. 
 
 

 

Neem uw Liedboek mee naar de kerk!! 
Graag uw eigen Liedboek meenemen naar de kerk. Er liggen verkorte orden van dienst 
klaar. Die neemt u mee naar huis. De liederen worden aangegeven op de borden in de kerk.  
 

-- In de kerk zelf worden vanwege corona geen Liedboeken uitgereikt ! 
 
-- Op aangeven van de predikant mag het slotlied op ingetogen wijze worden 
meegezongen. 
 

 
Online de dienst volgen 

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

mailto:grotekerkopen@gmail.com
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Kerkdiensten in Hoog Schuilenburg  
Ook deze maand is weer de mogelijkheid kerkdiensten te organiseren in zorgcentrum Hoog 
Schuilenburg. De eerstvolgende dienst is gepland op woensdag 30 juni om 14.30 uur. 
De diensten mogen worden bezocht door (alleen) bewoners van Hoog Schuilenburg en zij 
moeten zich van te voren aanmelden. 
De coronamaatregelen (1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren enz.) blijven van 
kracht. Er mag niet worden gezongen.  
Omdat het afstand houden meer ruimte vraagt is het een voorstel om de dienst in het 
restaurant te houden. 
Sape Visser, geestelijk verzorger wijkgemeente Grote Kerk 

 

In memoriam 
 
Wim Klompjan is geboren in Almelo op 27 januari 
1934 in een gezin waar al vier dochters waren. Hij 
groeide op boven de winkel van zijn ouders die een 
fotozaak hadden. Hij ging al vroeg het huis uit om in 
Duitsland de opleiding tot fotograaf te volgen. Wim 
heeft de winkel van zijn ouders overgenomen en als 
fotograaf vele families gefotografeerd, 
trouwreportages en voor bedrijven opdrachten 
gemaakt. 58 jaar geleden ontmoette hij zijn vrouw 
tijdens een bruiloft van wederzijdse vrienden. Op 9 
mei 1966 trouwden zij en gingen in Aadorp wonen. 
Hier hebben ze drie kinderen gekregen. Wim hield 
van zeilen en dat heeft het gezin dus jarenlang 
gedaan. Later toen de kinderen het huis uitgingen, 
gingen zij veel met de caravan op pad en maakten zij 
lange fietstochten.  
Helemaal toen hij op zijn 66ste met pensioen ging. 
Helaas werd, toen hij 81 jaar oud was, Parkinson 
vastgesteld en zo ging het steeds meer achteruit. 
Klagen deed Wim niet, hij droeg zijn ziekte en was 
dankbaar dat zijn vrouw hem tot het laatste toe thuis 
kon verzorgen.  
Op 8 juni jongstleden is hij rustig ingeslapen. De dankdienst voor zijn leven was 15 juni in de 
Grote kerk. In die dienst   
is Johannes 15: 5 gelezen: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft 
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’. Jezus zet hier 
een prachtig beeld neer. Als wij in de wijnstok blijven, maken wij daaruit keuzes en daaruit 
kunnen wij vrucht dragen. Wim heeft die keuze gemaakt om in Jezus te leven en kende de 
dragende kracht van God en wist wie zijn verlosser was. Mogen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen verder kunnen met alles wat zij aan liefde en zorgzaamheid van hem hebben 
ontvangen. En mogen zij zich gedragen weten door de liefde van God.  
Sape Visser, geestelijk verzorger  
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In memoriam 
 
Op 9 juni 2021 overleed Albert Habers, 
Mendelssohnstraat 17. Ab werd na het 
overlijden van zijn vrouw Frouka vorig jaar 
enige tijd verpleegd. Hij werd op 12 juli 1931 
geboren op de boerderij gelegen tussen 
Gramsbergen en Hardenberg. Hij was de 
tiende in de rij van elf kinderen en groeide op 
in een harmonieus gezin. Ab studeerde aan de 
Kweekschool, werd onderwijzer in Balkbrug en 
Vroomshoop en werd hoofd van de school in 
Daarle. Daar was hij betrokken bij een auto-
ongeluk, waarbij zijn vrouw Geesje Boerrigter 
omkwam. Zijn dochter Jenniet en hij bleven 
leven. Zijn zoon Erik was thuis. Het gezin bleef 
hecht ook in de moeilijke tijd, die aankwam. Ab 
hertrouwde met Frouka Drost, en ging werken 
aan scholengemeenschap Het Noordik in 
Almelo, waar hij de vakken Biologie en 
Natuurkunde gaf. 
Hij was adjunct-directeur van deze opleiding, 
toen ik hen in begin 1987 voor het eerst 
ontmoette, als predikant van de Grote Kerk, waar beiden actief betrokken waren. Zij in de 
kerkenraad, hij in de redactie van het kerkblad. Jarenlang publiceerde hij een foto uit zijn 
grote collecte natuurfoto’s, waarbij hij een passende Bijbeltekst zocht.  
In de Grote Kerk was de familie met de bekenden compleet in de dienst op 17 juni, waarin 
alleen het slotlied kon worden gezongen. Zijn kleinkinderen ontstaken het licht aan de 
Paaskaars. Alle herinneringen werden boeiend verteld. We lazen Psalm 121, Romeinen 8: 
35-39 en Mattheüs 6:25-34. 
Ab werd geïnspireerd door de natuur en de schoonheid van muziek en cultuur. Hij was een 
actieve tennisser en een familieman vol humor, die de eenvoud en essentie van het geloof 
vond in het koraal BW147 van Bach ‘Wohl mir dasz ich Jesum habe’. Hij zei over ‘oud zijn’ : 
‘Misschien is elk jaar dichter bij het eind komen, ook wel dichter bij het begin’. Hij werd door 
zijn kinderen uitgedragen en is begraven op de Bijzondere Begraafplaats in Daarle. Zijn 
gedachtenis zij tot zegen.  
Dominee Otto Mulder  

  

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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