29 april 2021

De viering van zondag 2 mei
25 april
10 uur

Vijfde zondag van Pasen
M. Montagne, Almelo
Lezingen: Deuteronomium 4, 32-40; 1 Johannes 3, 18-24; Johannes 15, 1-8.

Het is de vijfde zondag van Pasen. Dominee Marco Montagne uit Almelo, consulent van
wijkgemeente de Grote Kerk, is onze predikant. De dienst begint om 10.00 uur. Het orgel
wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Drie leden van de cantorij en Jurrien Witvoet verlenen
hun medewerking.
Tijdens deze dienst wordt Alien Vos bevestigd in het ambt van diaken, Hans Schuttevaar in
het ambt van ouderling en Harry Konijnenbelt in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
Wijnanda Smeenk en Ineke Munter worden herbevestigd in hun ambt als ouderlingkerkrentmeester. Anneke Veldhuis neemt afscheid als ambtsdrager.
Online de dienst volgen
De dienst 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?

Dat is vanaf deze zondag weer mogelijk. Wij houden het aantal van 30 bezoekers per dienst
aan. Gewerkt wordt met registratie aan de deur en twee coördinatoren in de kerk, die u een
zitplaats aanwijzen. De kerkdiensten blijven tegelijk met het openstellen met beeld en geluid
online uitgezonden.
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 vooraf aanmelden, worden toegelaten als het afgesproken aantal
bezoekers voor onze kerk dat toelaat.
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de Grote Kerk.
-- Uw zitplaats wordt aangewezen door een van de coördinatoren.
-- Zingen is bedoeld voor de leden van de cantorij.
-- De kerkdienst wordt gefilmd, foto's worden gemaakt en geplaatst op onze website en
facebookpagina.
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In memoriam
Ria Stegehuis is geboren op 28 december
1931 in Almelo uit een gezin met drie broers,
Hans, Jan en Gerrit. Toen ze twee jaar oud
was, verhuisde het gezin naar Enschede. Daar
bleef ze gedurende de oorlogsjaren wonen. Ze
maakte de Tweede Wereldoorlog heel bewust
en van heel dichtbij mee. Hier bleef zij altijd
gedurende haar leven angstige herinneringen
aan overhouden.
Na de oorlog verhuisde het gezin terug naar
Almelo. Ze ging werken bij de OAD als
conductrice. Daar had ze het geweldig naar
haar zin. Toch besloot ze later bij de LTM, een
confectiebedrijf, te gaan werken. Ondertussen
was Ria lid van Credo Cantabile waar ze het
erg naar haar zin had. Ook het volksdansen bij
de volksdansclub was een leuke middag voor
haar.
In 2010 kreeg ze slokdarmkanker. Maar haar
doorzettingsvermogen en wilskracht brachten
haar hier weer bovenop. Nooit opgeven en altijd
doorgaan! Op een gegeven moment begon ze
vergeetachtig te worden. Het moment om voor
haar een kamer te zoeken bij een
verzorgingshuis. Dat werd De Koppel.
Ria stierf op 22 maart 2021. Zij was een
fantastische, loyale en vrolijke vrouw. Tijdens
de afscheidsdienst is gekozen voor Psalm 23.
Over de Heer, die een herder voor ons leven wil zijn. Een levende relatie met ons wil en ons
voegt in zijn nabijheid in de kudde als een schare die niemand tellen kan. De Heer is mijn
herder, die zorgt dat het ons aan niets ontbreekt. De Heer troostte haar zoons Martin en
Aldwin, familie en vriendinnen in het verdriet en gemis bij de lege plaats die zij achterlaat.
Sape Visser, geestelijk verzorger Grote Kerk

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
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