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Zondag 29 mei 
29 mei 
10.00 uur 

Zevende zondag van de Paastijd, ZWO-dienst  
Lezingen: Ruth, 1; Openbaring 22, 12 – 21; Johannes 14, 15 - 21. 
Voorganger: geestelijk verzorger Sape Visser 

  
Wij vieren de zevende zondag van de Paastijd, een ZWO-dienst. Onze geestelijk verzorger 
Sape Visser leidt deze dienst. Henk Kamphuis bespeelt het orgel. Anja Moet is lector. 
De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd. 
 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo   
 

 

Wat betekent ZWO en wat doet de commissie? 
‘Aanstaande zondag is er een ZWO-dienst in de Grote kerk. 
De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. De taak van de commissie 
Almelo is, op basis van de drie beschreven gebieden, steun 
verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld 
waarbij veel waarde wordt gehecht aan het verbeteren van 
de levensomstandigheden van vooral de allerarmsten. Elke 
twee jaar wordt een project gekozen dat door Kerk in Actie, 
de overkoepelende organisatie van de protestantse kerken 
in Nederland, wordt ondersteund. Dit jaar is het een project 
in Bogota de hoofdstad van Colombia. Het thema hiervan is 
“Kinderen in de knel”.  
Informatie hierover kunt u ook vinden in Kwintet van de 
maanden mei/juni.’ 
Sape Visser, geestelijk verzorger. 

Viering Hoog Schuilenburg 
‘Afgelopen woensdagmiddag hebben wij weer een kerkdienst mogen houden in het 
restaurant van zorgcentrum Hoog Schuilenburg. Het is fijn dat de mensen van buiten Hoog 
Schuilenburg ook weer kunnen komen.  Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. 
Het was een dienst voor allen, dus iedereen was welkom, wat de kerkelijke achtergrond ook 
is.  Want omdat de katholieke kerk geen vieringen meer houdt in Hoog Schuilenburg, komen  
steeds meer bewoners met een katholieke achtergrond naar deze dienst. 
We stonden stil bij de Hemelvaart van Jezus. Het verhaal van 2 Koningen over de opname 
van Elia in de hemel werd naast Christus’ hemelvaart (Handelingen 1: 1 – 11) geplaatst. De 
titel van de overweging was ‘Zegenend naar boven’. 
Ook besteedden we aandacht aan de meimaand voor de katholieke bewoners een 
belangrijke maand.  
De volgende kerkdienst in Hoog Schuilenburg is op 29 juni 2022.’ 
Sape Visser, geestelijk verzorger. 
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Afscheid van Wilburt Laarman 
Beste gemeenteleden van de Grote kerk, 
Vanaf februari 2021 tot en met heden mocht ik 
met veel plezier, vanwege mijn deeltijdopleiding 
theologie aan de christelijke Hogeschool Viaa in 
Zwolle, stage lopen in uw wijkgemeente.  
Ik heb in deze periode onderstaande activiteiten 
mogen uitvoeren: pastorale bezoeken afleggen, 
een bijdrage leveren aan de diensten in 
zorgcentrum Hoog Schuilenburg, deelnemen 
aan de Linkt pleisterplaats, een bijdrage leveren 
aan Follow the Light, een bijdrage leveren aan 
de Stille zaterdagtocht, deelnemen aan de 
Jeugdkerk, het leiden van een bingo op de 
Startzondag (zie foto), deelnemen aan 
wijkkerkenraadsvergaderingen en aan het 
gemeenteberaad, deelnemen aan het 
projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen en 
aan de themagroep Gemeentevorming en 
leren, bijwonen van diensten, voeren van 
gesprekken. 
Op 26 april 2022 heb ik tijdens een eindgesprek 
met mijn stagebegeleider Sape Visser en mijn 
docentbegeleider deze stage met een ruime 
voldoende beoordeling mogen afsluiten. 
Ik wil u hierbij allen hartelijk bedanken voor al uw bereidwilligheid, openheid, vertrouwen en 
gebeden. Bedankt ook voor alle prettige gesprekken.  
Met name wil ik Adriande, Nico, de leden van de themagroep en het projectteam bedanken 
voor alle leerzame uitwisselingen. Sape wil ik bedanken voor de aangename begeleiding op 
maat en bovenal wil ik God bedanken voor Zijn leiding en voorzienigheid. 
In de dienst van komende zondag zal ik nog een persoonlijk dankwoord tot u richten. Ik wens 
u allen Gods rijke zegen toe! 
Wilburt Laarman wlaarman78@gmail.com 

 

Pastorale hulp 
Voor pastorale hulp of  een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.  
Hun telefoonnummers zijn: 
Arie van Houwelingen,                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Namens wijkgemeente De Grote Kerk 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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