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Zondag 29 januari 2023, vierde zondag na Epifanie 
 10.00 uur Ds. Nico Pronk 

 
Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen leidt deze dienst van Schrift en Tafel in de Grote Kerk. 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Gerry Konijnenbelt. 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 
 
Na de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 

 
Jeugdkerk 

Zondag is 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. 
 
Multiple Voice 
Komende zondag 29 
januari gaat de 
zondagmiddagserie in 
de Grote Kerk van 
Almelo verder 
met een optreden van 
het kamerkoor Multiple 
Voice uit Utrecht. Het 
programma, 
getiteld Stehe auf, 
meine Freundin, bevat 
muziek rond het 
Hooglied uit 
verschillende 
stijlperioden; 
renaissance, barok en 
20ste eeuw. Het koor 
staat onder leiding van 
Paul de Kok. Het 
concert begint om 15.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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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 wijkgemeenten samen onder de noemer van Loslaten & Opnieuw beginnen. De volgende 
stap wordt komende week gezet: 
  

Graag nodigen wij u uit voor ons 
gemeenteberaad van dinsdag 31 januari.  
De bijeenkomst is in de Grote Kerk  
en begint om 20.00 uur. 
. 
U wordt dan geïnformeerd over het voorgenomen besluit dat onze Algemene Kerkenraad 
heeft genomen inzake alle thema’s van het project Loslaten & Opnieuw beginnen, inclusief 
de toekomst van de wijkgemeenten en de toekomst van de kerkgebouwen. Het zijn 
zogenaamde ‘’voorgenomen’’ besluiten. Dit wil zeggen dat u als gemeentelid daarin moet 
worden gekend en daarover moet worden gehoord. Dit gebeurt in de vorm van een 
presentatie. Tijdens deze bijeenkomst is er alle ruimte om op de besluiten te reageren. U 
hebt naderhand ook de gelegenheid te reageren op de verstrekte informatie. Bij dit ‘kennen 
en horen’gaat het niet om te stemmen of men voor of tegen is, zienswijzen en argumenten 
kunnen wel door u allen kenbaar worden gemaakt, die de Algemene Kerkenraad vervolgens 
zal wegen alvorens een definitief besluit te nemen.  
Voor gemeenteleden die meer in detail geïnformeerd willen worden, organiseert de AK twee 
centrale bijeenkomsten in De Schouw: 
- Dinsdag 14 februari 20.00 uur met het College van Kerkrentmeesters over de financiële 
achtergronden van het besluit. 
- Zaterdag 18 februari 10.00 uur met Ron Verduijn, de architect die de mogelijke 
aanpassingen voor de vier kerkgebouwen heeft uitgedacht en verbeeld. 
Opgeven voor het bijwonen van deze bijeenkomsten kan via scriba@pga-almelo.nl of via 
janboer@kerkvitaal.nl. De AK ontvangt graag uiterlijk 31 maart 2023 alle reacties van de 
gemeenteleden, zowel tijdens de bijeenkomsten als achteraf. Dat kan via een email gericht 
aan scriba@pga-almelo.nl 
Het streven van de AK is om op 13 april 2023 een definitief besluit te nemen en daarna de 
noodzakelijke acties richting de toekomst te beginnen.  
 
Wij stellen uw komst dinsdag erg op prijs, bent u verhinderd, de bijeenkomst is online met 
beeld en geluid te volgen.  
Dat kan door te gaan naar: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

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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