Zondag 28 augustus
10 uur

Kerkdienst samen met Pniëlwijk, geleid door Sape Visser

Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk
Kamphuis. Lector is Kees Blok. Het is de laatste viering in deze zomerperiode waarbij nauw
wordt samengewerkt met wijkgemeente Pniël. 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

Gemeentezondag 11 september
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding
Zondag 11 september willen wij het nieuwe kerkelijke jaar openen met een gemeentezondag
voor groot en klein, jong en oud, kortom voor alle gemeenteleden. Dit jaar hebben wij voor
de locatie Erve Pezie, Bellinkhofdwarsweg 3, gekozen. Een fijne plek om even anders met
elkaar het gemeente-zijn te beleven.
Het programma begint die dag om 10.00 uur met een kerkdienst. Dominee Koos Sluiter is
onze voorganger. Na een kopje koffie met iets lekkers, volgt het programma voor jong en
oud. We houden nog even geheim wat we gaan doen.
We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Daarvoor vragen wij aan eenieder die
komt om wat mee te nemen. Hoe gaat dat nu in z’n werk? Wel, de één maakt een quiche, de
ander een salade met allerlei vrolijkheid erin. Weer een ander komt met een schaal met ham
en andere vleeswaren. Sommigen nemen een fles witte of rode wijn mee, een ander jus
d’orange of ander drinken. Weer anderen maken een kaasplateau of hebben fruit bij zich of
een heerlijke dipsaus. Niets moet, alles mag. Neem mee wat nodig is voor het aantal
personen waarmee u komt. Voor soep wordt gezorgd. U zult zien: er zal voldoende zijn voor
iedereen!
Ineke Munter, namens de organisatoren.

Nationale orgeldag 2022
De Nationale Orgeldag valt zoals gebruikelijk samen met de Open Monumentendag, dit jaar
zaterdag 10 september. Veel orgels staan in kerkelijke monumenten en zijn ook vaak zelf
een monument. In heel Nederland worden rond de orgels op deze dag activiteiten
georganiseerd. In Almelo bestaan die uit een estafette waarbij de instrumenten in de
Doopsgezinde Kerk, de Grote Kerk en de Sint Georgiusbasiliek beurtelings met korte
bespelingen van een half uur te horen zijn. De orgelbespelingen worden verzorgd door vijf
Almelose organisten, namelijk Henk Linker, Henk Oosterveen, Henk Kamphuis, Gerrit
Hoekstra en Gerrolt Droogsma. De eerste bespeling begint om 11.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk.
Henk Kamphuis
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Bijbelleesgroep in De Schouw
Ook in dit nieuwe seizoen willen wij doorgaan 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 nog niet eerder meedeed kunt u
zich bij mij voor deelname opgeven. De eerste in dit nieuwe seizoen is donderdag 29
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, Telefoon 0546-433590, email:
a.vanhouwelingen@hetnet.nl

Leven met verlies
In het najaar van 2019 werd een serie
gespreksbijeenkomsten gehouden over het omgaan en
leven met verlies. Deelnemers uit de verschillende
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Almelo
deden hieraan mee. Dit najaar wordt begonnen met een
nieuwe serie bijeenkomsten onder leiding van Wil Mensink.
De vijf bijeenkomsten zijn overdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Data zijn in overleg vast te stellen (laatste bijeenkomst rond
Eeuwigheidszondag). Maximaal acht personen kunnen
meedoen.
Stilgestaan wordt bij wat het betekent als je partner overlijdt,
je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je
je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en
hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft
een ander thema.
U kunt zich opgeven via onderstaande mail of
telefoonnummer:
Christina Meier: s.meier@hetnet.nl; 06-30563954. Wilt u
in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?

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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