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25 februari 2021 
 

De kerkdienst van zondag  
28 febr. 
10 uur 

Tweede zondag in de Veertigdagentijd   
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: 1 Koningen 19, 9 – 18; 2 Petrus 1, 16-21; Marcus 9, 2 - 10. 

 
Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Dominee Egbert van Houwelingen uit 
Hengelo is de voorganger in deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. 
Medewerking verlenen de zangers Dick van Zwieten en Jurrien Witvoet.  

 

Online de dienst volgen 

De Grote Kerk is gesloten. De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren 
door naar  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 

 

Even voorstellen 

Bericht van onze geestelijk verzorger Sape Visser: 
 “Tijdens mijn vieringen in het ziekenhuis hier in Almelo liep Wilburt Laarman regelmatig 
mee. Hij wil dit jaar graag stagelopen in wijkgemeente de Grote Kerk in het kader van zijn 
opleiding. U zult hem dus dit jaar regelmatig tegen kunnen komen. Hierbij stelt hij zich graag 
aan u voor.” 

 
“Mijn naam is Wilburt Laarman, ik ben 42 jaar en woon in 
Wierden. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen. Als 
hobby mag ik graag wandelen in de natuur. Ter overbrugging 
naast mijn studie werk ik momenteel als chauffeur 
leerlingenvervoer en dagbesteding. Ik ben Nederlands 
Hervormd (nu PKN) opgevoed en opgegroeid op het 
platteland. Ik volg de deeltijdopleiding Theologie aan de 
Christelijke Hogeschool Viaa in Zwolle en zit in het derde 
leerjaar. 
  Van februari 2021 tot en met in ieder geval januari 2022 
mag ik stage lopen in uw wijkgemeente. Gemiddeld zal ik 
zo’n vijf uur per week aanwezig zijn. Het doel is dat ik mij 
(verder) ga ontwikkelen in pastoraat, liturgie en rituelen, 
missionair diaconaal werk en educatie.  
Ik zie er naar uit u beter te leren kennen en u en uw 
gemeente van dienst te kunnen zijn. 
Ik vertrouw erop dat we veel van elkaar mogen leren en wens u Gods zegen toe.  
Met vriendelijke groeten,  
Wilburt Laarman 
wlaarman78@gmail.com  
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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 Henk Kamphuis en Vera Blok.  
 

Henk Kamphuis: 
 “Ik ben cantor-organist van de Grote Kerk en als zodanig sterk 
betrokken bij de liturgische praktijk van de wijkgemeente. Ik  ben 
verantwoordelijk voor het orgelspel en voor de rol van de 
(cantorij)zangers tijdens de diensten. Ik adviseer het liturgieberaad 
en de kerkenraad over de te volgen orden van dienst in de 
verschillende perioden van het kerkelijk jaar. De bestaande orden 
moeten steeds weer even worden aangepast aan de huidige 
mogelijkheden. Wekelijks voer ik een gesprek met de dienstdoende 
gastpredikant over de inhoud van de komende dienst.   
 Verder ben ik lid van het liturgieberaad, lid van de 
evenementencommissie en voorzitter van de Stichting 
Kerkconcerten. Voor de Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
verzorg ik het klein onderhoud aan het grote orgel.”  

 
 

Vera Blok 
“In Almelo wandel ik in 5 minuten naar de Grote kerk, waar ik 
ouderling ben en zo’n wandeling is wel heel erg ouderwets. In Brussel 
was dat bijna 20 kilometer, geen wandeling dus; ook daar was ik 
ouderling bij de Samen-op-Weg kerk. In Wenen zijn we gaan kerken 
bij de Lutherse gemeente met heel veel aandacht voor muziek en 
literatuur. In Alencon in Normandië  verzorgde  ik samen met de 
katholieke zusters driegangen maaltijden  – zo gaat dat in Frankrijk 
-  voor dak- en thuislozen. In Almelo ga ik met plezier naar de 
Bijbelleesgroep van dominee Arie van Houwelingen, dat verdiept en 
verrijkt je geloof. 
 Corrie Ubels help ik bij middagen voor ouderen en dat doe ik graag, 
want ik ben niet echt een vergadermens. We hebben hier een mooi 
team met jonge moeders voor de kinderkerk: ik speel de rol van oma 
en soms komen mijn kleinkinderen ook daar naar toe. Deze 
kinderkerk is heel goed verzorgd en dat geeft me veel voldoening: 
jonge gelovigen, die nog ontdekken wat ze willen.  
 Het is goed hier in Almelo.” 
Vera Blok 0653802890 blok.vera@gmail.com 

Pastorale hulp  
Voor alle vormen van pastorale hulp zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. U kunt in zo’n geval contact 
opnemen met onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.  
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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