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Zondag 26 februari 2023, 1e zondag van de Veertigdagentijd 
 10.00 uur Ds. Wim Blanken 

 
Dominee Wim Blanken uit Zutphen leidt eerste deze dienst van de Veertigdagentijd op weg 
naar Pasen. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Rita van Oosterom. 
Medewerking wordt verleend door 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 viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Veertigdagentijdkalender 
Bij de uitgang van de Grote Kerk ligt komende zondag 
de Veertigdagentijdkalender 2023 ‘Uit liefde voor jou’ 
voor u klaar. U mag een exemplaar meenemen naar 
huis. De kalender biedt deze periode elke dag opnieuw 
inspiratie, om zo bewust toe te leven naar Pasen. 
 

 
 
 
Jeugdkerk 
Zondag 26 februari hopen wij weer om 10.00 uur een Jeugdkerk in de Schouw te houden, 
onder leiding van Adriande Uspessij en Nico Knol. 
 
Hoi hoi,, 
‘Mijn naam is Bente en ik ga bij de Bleek naar de jongerenkerk. Zoals jullie misschien al 
gehoord hebben gaan de kerken samen en is iedereen hard aan het overleggen hoe dat nou 
het beste kan gebeuren. Wij zitten vaak met de vaste kleine groep jongeren bij elkaar en 
hebben ook zeker behoefte aan verandering. Daarom hebben we bedacht jullie gewoon 
eens bij ons uit te nodigen zodat we elkaar allemaal eens kunnen zien. 
Dit willen we graag doen op zondag 5 maart. Om 10.00 uur begint bij ons altijd de dienst, het 
idee is om eerst een paar minuten de kerkdienst te volgen en daarna met zijn allen naar 
achteren te gaan om met de jongeren samen te zitten. Je kan dus gewoon de Bleekkerk in 
lopen en een plekje zoeken! 
Groetjes van de jongeren van de Bleek. 
 
Het bouwteam Jeugd en jongeren van het PGA-project Loslaten & Opnieuw beginnen heeft 
dit voorstel opgepakt en besloten om tot de zomervakantie elke eerste zondag van de 
maand een gezamenlijke Jeugdkerk te organiseren in telkens een andere wijkgemeenten. 
5 maart in de Bleek, 2 april in de Pniël, In mei en juni volgen NOACH en de Grote Kerk.  
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Afgelopen september hebben wij als gezamenlijk Jeugdwerk van de wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Almelo een mooie middag met kinderen en jongeren gehad. Ook al 
kwamen we uit verschillende wijkgemeenten, toch hebben we heel fijn met elkaar naar 
verhalen geluisterd, geknutseld, lekkere dingen gebakken en iets lekkers boven het 
kampvuur gemaakt. Dit smaakte naar meer!  

DUS komt er weer een nieuwe middag en wel op zondagmiddag 19 
maart. We gaan dan aan het werk met het thema ‘Schepping’. Dit betekent dat wij naar  
verhalen gaan luisteren, dat we gaan knutselen, dat we met de oudere deelnemers met 
foto’s, film, licht, geluid aan de slag gaan (neem je mobiel mee). De schepping gaat over 
planten en dieren, de mens, maar ook over het heelal, de sterren, enzovoort. En op de 
zevende dag werd er uitgerust! Er is zeker ook een gezellig kampvuur! 
De activiteit is van 13.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.15u.) bij de blokhut van de Blauwe 
Reigers aan de Oude Wierdenseweg 1 in Almelo (ingang aan dezelfde zijweg als de 

hockeyvelden). De middag is voor alle kinderen en jongeren van 4 tot en 
met 18 jaar. Heb jij zin om mee te doen, dan kan je je tot uiterlijk 15 maart opgeven via de 
mail: yeszinin@gmail.com 
 

Praat allen mee over de toekomst van onze kerk 
Met elkaar zijn wij op weg naar een nieuwe protestantse 
gemeente in Almelo. Dat doen wij als vier wijkgemeenten  
samen onder de noemer van Loslaten & Opnieuw 
beginnen. In dat verband zijn door de Algemene 
Kerkenraad (AK) de  voorgenomen besluiten genomen. Dit 
wil zeggen dat de wijkkerkenraden en gemeenteleden 
daarin moeten worden gekend en daarover moeten 
worden gehoord. Deze besluiten zijn gepresenteerd in de 
vier wijkgemeenten. De tekst daarvan  ligt achter in de 
Grote Kerk. U kunt daarvan een exemplaar meenemen 
naar huis. Voor de presentatie verwijzen wij u naar de 
website: https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl  
 

Gemeenteberaad 5 maart 
De wijkkerkenraad nodigt u allen volgende week zondag 5 maart uit voor ons 
gemeenteberaad, aansluitend aan de dienst van die zondag. Gesproken wordt dan 
over de voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad. Het gemeenteberaad is 
in De Schouw onder het genot van een kop koffie. De ontmoeting wordt geleid door 
onze predikant Wiert Sarolea. U bent van harte uitgenodigd.  
 
Na dit gemeenteberaad neemt uw wijkkerkenraad een standpunt in over de voorgenomen 
besluiten. U kunt ook zelf reageren. Graag zelf.  
De Algemene Kerkenraad ontvangt graag uiterlijk 31 maart 2023 alle reacties van de 
gemeenteleden, als ook van de wijkkerkenraden. U kunt uw reactie sturen aan scriba@pga-
almelo.nl, janboer@kerkvitaal.nl of aan  scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  Het streven van de 
Algemene Kerkenraad is om op 13 april 2023 een definitief besluit te nemen en daarna de 
noodzakelijke acties richting de toekomst te beginnen.  
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Actie Energiebox 
‘Het College van Diakenen bedankt iedereen die een bijdrage heeft overgemaakt voor de 
actie Energiebox. Binnen enkele weken hebben we 5.345,- euro mogen ontvangen. 
Inmiddels hebben we enkele gezinnen kunnen helpen met maatregelen om het 
energieverbruik van hun woning te verminderen door het plaatsen van vochtvreters, 
radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast hebben we alle cliënten van de voedselbank voorzien 
van twee ledlampen om hun elektriciteitsverbruik te verlagen. We kunnen met de opbrengst 
echter nog meer mensen helpen die daar zelf geen financiële middelen voor hebben.  
Mocht u iemand kennen of zelf in deze situatie zitten, neem dan 
contact op met de diaconie van uw wijkgemeente.’  
Lolke Jan Lolkema, penningmeester College van Diakenen 

 
Wij gedenken 
Op 10 februari is plotseling overleden Iemtje Hamar de La 
Brethonière-Klaster op de leeftijd van 84 jaar. Ine woonde 
met haar man de laatste jaren in Friso, waar zij beiden de zorg 
kregen die zij nodig hadden. Daar heb ik hen bezocht, heel 
frappant, ‘toevallig’ nog op de donderdag voordat ze vrijdag is 
overleden. In Vredehof is door de drie zonen met veel liefde 
over haar verteld. Zoon Eugene zei: ‘Een groot verdriet en 
onmiddellijk gemis maakte zich van ons meester. Mijn mama 
is er niet meer’. Ook de tweede Charles kon zich geen betere 
moeder wensen en, zei hij, ‘Als ik nog;één ding met je zou 
mogen doen, dan zou ik graag nog een keer met je willen 
wandelen in het;Nijreesbos. Als we dat samen deden, voelde 
ik mij één met jou.’ En de jongste zoon Louis besloot zijn 
verhaal met te zeggen dat er een engel in de hemel was 
bijgekomen. 
Toen we de afscheidsdienst bespraken zei meneer Hamar dat hij graag het lied: ‘Al de weg 
leidt mij’mijn Heiland’ wilde horen. En dat paste erg goed bij mijn overdenking over Psalm 
121, die ik op mijn laatste bezoek ook had gelezen. Over een oer-geborgenheid bij onze 
liefdevolle Schepper, die wij na de overdenking hebben gedankt voor alles wat Hij in Ine ons 
had gegeven. Het was een winderige dag, gelukkig wel droog en er waren veel bloemen, 
maar vooral veel uitingen van liefde voor een vrouw en moeder en oma die in haar toewijding 
aan haar kinderen en haar zorg voor al wat leeft de bewarende, goddelijke liefde van psalm 
121 heeft laten zien. 
ds. Arie van Houwelingen 
 
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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