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27 mei 2021 
 

 De viering van zondag 30 mei  
30 mei 
10 uur 

Zondag Trinitatis   
E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: Exodus 3, 1-6;  Romeinen 8, 12-17;   Johannes 3, 1-16. 

 
Het is zondag Trinitatis. Dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo gaat voor. De dienst 
begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Enkele leden van de 
cantorij verlenen hun medewerking. Lector is Kees Blok. 
 

Zondag Trinitatis en de periode na Pinksteren  

Henk Kamphuis geeft uitleg over deze periode: “Aanvankelijk 
sloot de zomertijd naadloos aan bij het Pinksterfeest. In het 
begin van de veertiende eeuw werd het echter zinnig geacht 
de feestperiode van het kerkelijk jaar op de eerste zondag na 
Pinksteren af te sluiten met een extra feest, de viering van de 
Heilige Drievuldigheid, zondag Trinitatis. Hoewel tot op de dag 
van vandaag er veel christenen zijn die niet erg ingenomen 
zijn met die drieëenheidsgedachte, heeft in de kerk van het 
westen deze zondag nadrukkelijk een plaats gekregen. Ook 
protestantse denominaties als de Lutherse en Anglicaanse 
namen deze traditie over en telden de zondagen zelfs na 
Trinitatis en niet na Pinksteren. Het Leesrooster dat wij volgen 
in de Grote Kerk gaat ook van deze telling uit.” 
Henk Kamphuis  
                                                                                                      Boom van drieëenheid  
                                                                                                          
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.  
 

Wilt u naar de kerk komen? 
Wij houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan. Gewerkt wordt met registratie aan 
de voordeur en coördinatoren in de kerk, die u een zitplaats aanwijzen.  
Komt u naar de kerk dan is het gewenst vooraf aan te melden:  
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer 
-- Zij die zich niet aanmelden, worden toegelaten als het aantal  bezoekers dat toelaat. 
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. 
-- Uw zitplaats wordt aangewezen door een van de coördinatoren. 
-- Zingen is bedoeld voor de leden van de cantorij. 
-- De kerkdiensten worden gefilmd, foto's worden gemaakt en  
   geplaatst op onze website en facebookpagina. 
 
 

Neem de bijgevoegde orde van dienst mee als u naar de kerk komt !! 
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In memoriam  
Maandag 17 mei is overleden Klaas Jan Veenstra, op de leeftijd van bijna 89 jaar. Hij 
verbleef sinds najaar 2014 in De Weijdehof. Daar heb ik hem ook bezocht. Altijd met Marijke 
erbij en altijd gingen we na het praten en de koffie naar zijn kamer en las ik een lied voor of 
zongen we samen en deden een gebed. En zoals voor alles wat mensen voor hem deden, 
bedankte hij mij daar intens voor. Alzheimer is een slopende ziekte en toch doofde het licht 
niet. Het was er in de geweldige inzet en liefde van zijn vrouw Marijke en de kinderen. Het 
was er ook in muziek en geestelijke liederen. Tot het laatst toe uitte hij dat met ‘mooi, mooi’. 
En tegen Marijke zei hij geregeld: ‘Jij bent goed’, ‘je doet het goed hoor’ en ‘je bent erreg lief’. 
Zo is hij met veel mooie en goede woorden herdacht in de dankdienst, door Marijke zelf en 
dochter Marlies en kleinzoon Gijs. Kleinzoon Hidde stak een kaarsje aan in een lantaarn die 
hij meenam naar het graf. Gods Paaslicht bleef Klaas ook nu vergezellen, zoals in heel zijn 
leven, ook in die laatste jaren. Bij het graf zong kleindochter Maartje een ontroerend Joods 
slaapliedje voor opa en kreeg hij de zegen, waarna de kinderen aan touwen de kist 
voorzichtig lieten zakken. Het waren donkere dagen met veel regen en wind, maar toen bleef 
het droog en even later scheen zelfs even de zon, als een groet van de hemel. Kan een 
uitvaart mooi zijn? Ja, als muziek met ook de donkere tonen van verlies en verdriet en 
vergankelijkheid. Maar alles gevat in het Licht van God.  
dominee Arie van Houwelingen 
 

Corona in India  
Honderdduizenden besmettingen per dag, 
overvolle ziekenhuizen en overledenen die 
gewoon op de grond liggen. De acute 
noodsituatie in India laat de verwoestende 
gevolgen van corona zien. Het is een 
voorbeeld van wat er kan gebeuren als niet 
sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen 
dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar 
omringende landen, zijn de samenwerkende 
hulporganisaties (SHO), waar Kerk in Actie 
deel van uitmaakt, gestart met de landelijke 
giro 555-actie. Misschien hebt u al gegeven, 
dan onze dank daarvoor.  Maar als u niet hebt gegeven vraag ik u om erover na te denken of 
u alsnog iets bij wilt dragen om de gevolgen van deze ramp zoveel mogelijk te beperken? U 
kunt dat doen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'. Hartelijk dank voor 
uw betrokkenheid! 
Met vriendelijke groet, Namens de ZWO, Ria Nijhuis. 
 

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 

 

                        

 el   ee o  co ona  e 
 e      en  n a  e en 
  e   a e lan en  
 e  a    n  n  a laa   e 
ve  oe  en e gevolgen z en  
en  aa    c o  en      el    
 a   nelle  vacc ne en van 
leven  elang      o   a en 
 e on  g o e zo gen ove   e 
    a  e  n  e al  

 ee  o                 
          n v   e    n  c  e  e 
   ec    o v v         a en 
 n ac  e  egen co ona   
o  v a  e   nac  e nl co ona 

mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

