Zondag 27 november, eerste zondag van de advent
10 uur

Ds. Pieter Endedijk

Dominee Pieter Endedijk uit Arnhem leidt deze dienst in de Grote Kerk. 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 vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
Een Kyrie-lied voor advent
Tijdens de adventsperiode is het gebruikelijk het Gloria in de liturgie achterwege te laten of
te vervangen door de Lofzang van Zacharias. Deze adventsperiode is gekozen voor een
uitgebreide versie van het Kyrie zoals is weergegeven in lied 463 dat speciaal als Kyrie voor
de advent is geschreven. Dit lied heeft acht strofen waarin we in de laatste drie het ‘Kyrie
eleison – Christe eleison – Kyrie eleison’ herkennen. Deze strofen zingen we elke zondag.
De eerste strofe is een openingsstrofe die ook elke week aan de orde komt. De
tussenliggende strofen hebben qua tekst te maken met de thematiek van de afzonderlijke
adventszondagen. Strofe 2 met de eerste zondag, strofe 3 met tweede zondag, strofe 4 met
de derde zondag en strofe 5 met de vierde zondag. De thematiek van die zondagen komt
ook aan de orde in de antifonen bij de eerste psalm, lied 432, die we ook weer zullen
gebruiken. Daar ligt een duidelijke onderlinge relatie. Zondag zingen we dus 432a als
antifoon bij psalm 25 en de strofen 1,2,6,7,8 van lied 463 als Kyrie.
Henk Kamphuis Bij deze Nieuwsbrief is een artikel van Henk Kamphuis gevoegd over
Psalmzang in verschillende vormen.
Zondag vindt u achter in de kerk de Adventskalender 2022. Aan
tafel! Luidt het thema van deze kalender die u mee mag nemen
naar huis. U kunt deze kalender ook gratis bestellen via de
volgende link:
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/

Na de dienst van zondag wordt samen
koffiegedronken in De Schouw.

Jeugdkerk
Zondag is opnieuw een bijeenkomst van de Jeugdkerk in de
Schouw, om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en
iets lekkers denken we met elkaar na over wat ons bezighoudt
en hoe we een link kunnen leggen met wat in de Bijbel staat.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze
bijeenkomst vindt plaats onder leiding van
Adriande Uspessij en Nico Knol.
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Meehelpen aan toekomst kerkgemeente
Als wijkkerkenraad zijn wij op dringend zoek naar kandidaten die
namens onze wijkgemeente deel willen nemen aan het Bouwteam
jeugd en jongeren, in het kader van het proces Loslaten & Opnieuw
beginnen. Waarbij wordt gewerkt aan de toekomst van onze
Protestantse Gemeente Almelo. Het Bouwteam jeugd en jongeren
gaat de ontmoeting van de jeugd en jongeren faciliteren, waarbij ook
wordt gedacht aan professionele ondersteuning van een aan te stellen kerkelijk werker of
een predikant. Help ons mee, graag uw reactie sturen aan de scriba:
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

Bevestiging van ambtsdragers
De wijkkerkenraad van de Grote Kerk stelt u voor om mevrouw Tiemke Middelkamp en de
heer Henk Kamps te bevestigen in het ambt van ouderling. Als geen gegronde bezwaren
worden ingediend, zal deze bevestiging plaatsvinden op zondag 11 december.

Wij gedenken
Hennie Zindel–Sloot. Zij werd geboren in Sibculo op 23 maart 1929. Door haar werk kwam
Hennie in Almelo terecht. Haar laatste werkgever was borduurfabriek Egger in Almelo, waar
zij altijd met veel plezier heeft gewerkt. In die periode ontmoette ze Gerrit Zindel, die uit
Almelo kwam. Ze traden 4 september 1953 in het huwelijk. Een jaar na het huwelijk stopte
Hennie met haar werk bij Egger. Op 3 maart 1956 werd hun zoon Leonardus Jan
Hermannes (roepnaam Leo) geboren. Leo overleed op 2 mei 2015. Hij had twee kinderen:
Sharon en Sven. Gerrit Zindel overleed op 21 oktober 1995.
Hennie en Gerrit mochten graag zingen. Ze hebben bij het Gereformeerde Kerkkoor gezeten
in Almelo en op de camping de Vechtstreek zongen ze ook in een koortje, dat de zondagse
diensten opluisterde. Ook zongen beiden in het Ouderenkoor Soli Deo Gloria in Enter.
Hennie woonde aan de Wingerd, totdat ze na verschillende ziekenhuisopnamen en na een
revalidatie in Eugeria moest verhuizen naar een woning in Hoog Schuilenburg. Toen ze na
weer een val intensieve verpleging nodig had, verhuisde ze naar zorgcentrum De Vriezenhof
te Vriezenveen. Ze voelde zich er thuis en is daar ook overleden, vrijdag 4 november 2022.
Tijdens de afscheidsdienst op 10 november is voor haar trouwtekst gekozen die jaren
geleden ook is uitgesproken namelijk Spreuken 3: 33. “De woning van de rechtvaardigen zal
Hij zegenen”. Uit het Nieuwe Testament is een tekst uit Johannes 14: 2 gekozen. “In het huis
mijns Vaders zijn vele woningen.” Dit vers behoort tot de bekendste van de Bijbel. Zoals ooit
haar man Gerrit geloofde in een woning na dit leven, zo geloofde Hennie dat ook, al sprak zij
daar nooit met zoveel woorden over. Mogen haar familie en kleinkinderen verder kunnen met
alles wat zij aan liefde en zorgzaamheid van haar hebben ontvangen. En mogen zij zich
gedragen weten door de liefde van God.
Sape Visser, geestelijk verzorger.

Pastorale hulp
Voor een gesprek of hulp, zijn Arie van Houwelingen en Sape Visser graag u terzijde te
staan. Achterwacht is Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen (0546 433 590, Sape Visser 06 2939 1638, Wiert Sarolea 06 2353 2866.
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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