Zondag 25 september, dienst van Schrift en Tafel
10 uur

Ds. Ria de Vries

Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt deze dienst van Schrift en Tafel in de Grote Kerk. Het
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Elselien Corté. Medewerking verleent
de cantorij. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Koffiedrinken
Na de dienst van komende zondag wordt gezamenlijk koffiegedronken in De Schouw.

Dominee Wiert Sarolea heeft
benoeming aanvaard
Dominee Wiert Sarolea uit Hattem heeft de benoeming bij
wijkgemeente de Grote Kerk aangenomen. In dit verband is sprake
van een predikant voor structurele hulpdiensten voor 25 procent,
voor de periode van twee jaar. Als wijkkerkenraad zijn wij blij met dit
besluit van dominee Wiert Sarolea.
De wijkgemeente maakt zondag 9 oktober officieel kennis met
dominee Wiert Sarolea. Dat gebeurt na de dienst van die zondag,
die wordt geleid door dominee Marco Montagne, consulent van onze
wijkgemeente Grote Kerk.
Om het begin van zijn werkzaamheden te markeren, leidt dominee
Wiert Sarolea zondag 23 oktober de eredienst van Schrift en Tafel
samen met dominee Arie van Houwelingen. Dat gebeurt dan
eveneens in de Grote Kerk.
Dominee Wiert Sarolea ziet ernaar uit in onze wijkgemeente aan de
slag te gaan.

Bijbelleesgroep in De Schouw
Ook in dit nieuwe seizoen gaan wij door met onze donderdagse Bijbelleesgroep in de
Schouw. Wij komen bijeen in twee groepen van zo’n 8 à 12 deelnemers en proberen met
elkaar in gesprek te komen over een bepaald thema. Dit jaar is dat het boekje van Eugen
Drewermann over De Tien Geboden. Hij leest deze geboden in het licht van de boodschap
van Jezus, waarin de heelwording van het leven van ieder mens voorop staat.
Wij komen bijeen op elke laatste donderdag van de maand in De Schouw. De morgengroep
begint om 10.30 uur en de middaggroep om 14.00 uur. Als u niet eerder meedeed kunt u
zich bij mij voor deelname opgeven. De eerste in dit nieuwe seizoen is donderdag 29
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september. Alle deelnemers ontvangen van tevoren een zogenaamde Leeswijzer die
bedoeld is als hulp voor het nadenken en spreken over het thema.
Dominee Arie van Houwelingen, email: a.vanhouwelingen@hetnet.nl

Senioren op bezoek bij museumboerderij
‘Na twee jaar
noodgedwongen
coronapauze kon de
diaconie eindelijk weer
een seniorentocht
organiseren. Donderdag
15 september was het
zover. Met een
gloednieuwe en
goedgevulde bus van de
firma Schepers
vertrokken onze 75plussers naar Drenthe
voor een bezoek aan
museumboerderij
Karstenhoeve in
Ruinerwold. Onze
chauffeur had weer een mooie binnendoor weg gevonden langs Diffelen en Rheeze,
Dedemsvaart, door het prachtige Reestdal en dorpen zoals Koekange en Weerwille.
De museumboerderij was bijzonder overzichtelijk en interessant en menigeen kreeg hierbij
nostalgische gevoelens van een voorbijgegane jeugd. We begonnen met een kopje koffie
met perencake. Die perencake heeft een geschiedenis: De museumboerderij uit 1680 ligt
namelijk aan de Dokter Larijweg: een unieke,
kilometerslange straat die aan beide kanten
wordt omzoomd met perenbomen, waarvan
die vroegere huisarts pakweg een eeuw
geleden vond dat de oogst onder meer ten
goede moest komen aan arme mensen en
goede doelen.
Het gezelschap werd gesplitst in drie groepen
en zo kregen we een beeld van het
boerenleven rond 1900. Van pronkkamer en
boerenkeuken tot de stallen en werkschuren
waar ons de meest wonderlijke werktuigen
werden getoond. Aan het eind van de middag werd de terugreis aanvaard en legden we aan
in Madrid. Niet de hoofdstad van Spanje maar wel de bekende pleisterplaats tussen Dalfsen
en Vilsteren. We kregen daar een heerlijk diner voorgeschoteld zodat we voldaan en
misschien ook wel moe naar onze opstapplaatsen in Almelo konden terugrijden. De reis was
uitstekend georganiseerd en alles klopte. Grote dank daarvoor aan de organisatoren en aan
de vele vrijwilligers die deze trip mogelijk hebben gemaakt. De dankbaarheid uitte zich
misschien wel het meest duidelijk door ruimhartige giften die bij een extra collecte in de bus
werden afgestaan. Het was een zeer genoeglijke middag zo met elkaar.
Een zeer tevreden medereiziger.
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In memoriam
Op 10 september is Barbera van Kuijk-Ohlsen op de leeftijd van 94 jaar in zorgcentrum
Eugeria overleden. Barbera werd op 8 juni 1928 in Farmsum in de buurt van Delfzijl geboren.
Ze had twee lieve ouders en een zusje Truus. Ze heeft een fijne onbezorgde jeugd gehad.
Barbera kon goed leren en haalde hoge cijfers op school. De Tweede Wereldoorlog heeft
veel impact op haar leven gehad. Na deze heftige tijd rondde ze de MULO af en wilde ze
naar de kunstacademie. Haar vader zag dit niet zitten; hoe kon je nu de kost verdienen als je
van de kunstacademie afkwam…? Het was de tijd van de wederopbouw en Barbera volgde
het advies van haar vader, ging naar de kweekschool en stond voor de klas. In de begin
jaren vijftig ontmoette ze Herman van Kuijk tijdens een vakantiereis van de Jonge Kerk in
Zuid-Limburg. In 1953 zijn ze getrouwd. Het gezin werd uitgebreid met zoon Maarten en de
dochters Chris, Lies en Esther. Herman had het heel druk in de zaak en maakte vele uren.
Barbera zorgde voor het gezin en maakte prachtige kinderkleren. De jaren verstreken en de
kinderen gingen het huis uit. De kleinkinderen werden geboren en ze genoot enorm van ze.
Na de pensionering van Herman heeft het echtpaar heel veel gereisd: Indonesië, Thailand,
Iran, Zuid-Afrika, China en bijvoorbeeld Canada.
Helaas ging Hermans gezondheid achteruit en is hij in 2015 overleden. Ook Barbara’s
gezondheidssituatie werd minder en na een tijdje in Hoog Schuilenburg te hebben gewoond,
verhuisde ze naar Eugeria. Ze bezocht daar bijna iedere week de kerkdienst. Ze kon niet
meer zingen, maar prevelde de liederen mee.
In de dankdienst voor haar leven die plaatsvond op 19 september in de Grote Kerk, hebben
we uit Psalm 104: 10 – 26 gelezen. De wereld is niet van ons, de wereld is van en voor God.
Je mag leven op Gods wereld. Kijk naar de natuur, zie dat God erachter zit en loof Hem! En
ga zo op weg naar die nieuwe wereld waar alles goed is, waar de vrede is, de sjaloom van
God is. Dit geeft vuur aan de verwachting dat ooit, ooit het koninkrijk een duurzame
werkelijkheid wordt.
We gaan op weg vol hoop en vertrouwen. Moge het licht en de liefde van de Heer haar
kinderen, kleinkinderen en zus Truus nabij zijn in deze moeilijke periode.
Ds. Rienke Vedders – Dekker

Pastorale hulp
Voor zo maar eens een gesprek of pastorale hulp, zijn onze emeritus predikant Arie van
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers:
Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Ben ter Haar,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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