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Zondag 30 oktober, zevende zondag van de herfst 
 10 uur Dominee Gerco Veening 

 
Dominee Gerco Veening leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. Lector is Anja Moet. 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 
 

Jeugdkerk 
Zondagmorgen om tien uur is opnieuw een bijeenkomst van de Jeugdkerk in de Schouw. 
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 de 
12 en 18 jaar zijn van harte welkom. 
Adriande Uspessij en Nico Knol 
 

Kanselbijbel 
Afgelopen zondag is tijdens de kerkdienst onze nieuwe 
kanselbijbel NBV21 in gebruik genomen. De bijbel ligt 
voortaan op de lezenaar. Het grote boek is een anonieme 
gift aan onze wijkgemeente. De schriftlezingen worden uit 
de kanselbijbel gedaan.  
 

 
 
Een kort bericht van dominee Wiert Sarolea 
‘Met dankbaarheid kijk ik terug op de dienst van afgelopen zondag 23 oktober in de Grote 
Kerk. Dankbaar om de goede samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering met Henk 
Kamphuis, Arie van Houwelingen en Sape Visser. Er waren ook voor mij verassende 
elementen. De stijlvolle sfeer die de brandende kroonluchters in de wit bepleisterde kerk wisten 
te werpen, trof mij. Een ander voorbeeld, antwoordpsalm 80a had ik nog nooit gezongen en ik 
vond het prachtig. Niet alleen om de melodie maar ook omdat het geloofgesprek in deze 
antwoordpalm is gevat in de vorm van een tweegesprek. Het is een vorm die het christelijk 
geloof misschien wel op beste wijze dient en stimuleert. Ik hoop in allerlei varianten van het 
tweegesprek binnen onze wijkgemeente werkzaam te zijn. Met grote dank aan koster Jurrien 
Witvoet voor het inwijden van vele praktische zaken, ik zal echter nog veel moeten gaan 
ontdekken, hoe bijvoorbeeld de communicatielijnen allemaal verlopen. Te veel om op te 
noemen. In ieder geval een goed begin, is veel waard. Met hartelijke groeten’ 
Wiert Sarolea. 
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Bloemen van lectoren 
Tijdens het koffiedrinken in De Schouw, afgelopen zondag 
na de dienst waarin Wiert Sarolea werd benoemd tot 
predikant van onze wijkgemeente, ontving 
laatstgenoemde bloemen van de lectoren. De lectoren zijn 
blij met de nieuwe predikant. Zij zien uit naar een fijne en 
inspirerende samenwerking. Ook namens de 
wijkgemeente ontving Wiert Sarolea deze zondag de bos 
bloemen.  
 

Fiets voor Wiert 
Onze nieuwe predikant Wiert Sarolea komt wekelijks met de trein naar Almelo. Om de 
mensen in onze wijkgemeente te kunnen bezoeken, zijn wij als wijkkerkenraad op zoek naar 
een fiets. Mocht u thuis een fiets in de schuur hebben staan en u gebruikt die niet meer: help 
ons, wij houden ons aanbevolen. U kunt zich via de e-mail melden bij Jurrien Witvoet 
deschouwalmelo@outlook.com of bij uw scriba benhanze24@gmail.com 
 

Kamerkoor in Grote Kerk 
Zondag 30 oktober komt het kamerkoor “Il Cocodrillo Cante” naar Almelo voor een 
concert in de zondagmiddagserie. Uitgevoerd worden werken van Poulenc, Monk, Tormis en 
Vasks. Van de laatste twee componisten worden werken ten gehore gebracht op Estse en 
Letse gedichten. Deze worden voorgedragen door de voormalige stadsdichter van 
Enschede Moes Wagenaar. Anna Magda de Geus speelt op cello verbindende improvisaties. 
Het geheel staat onder leiding van Jeanet Bosch. 
Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. 
 

Oproep… 
In het hoofdgebouw van zorgcentrum Eugeria wordt elke zondagmorgen van 10.30 tot 11.15 
uur een kerkdienst voor bewoners gehouden. Hierbij is de hulp en aanwezigheid van 
vrijwilligers gewenst! Wij zoeken versterking voor deze groep kerkvrijwilligers. Wat houdt het 
werk in? U wordt verwacht om bewoners uit hun woningen op te halen voor de kerkdienst en 
terug te brengen na afloop van de dienst. Rond 10.00 uur worden de bewoners opgehaald. U 
bent vrij om aan te geven op welke zondagen u wilt helpen. Na afloop van de dienst drinken 
we samen een kop koffie of thee. Wij bieden een enthousiaste groep kerkvrijwilligers en een 
vrijwilligersovereenkomst, waardoor u verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid. 
Informatie: ds. Rienke Vedders - Dekker, 06-51112652, e-mail: r.dekker@carintreggeland.nl 
 

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,                                Sape Visser 
emeritus predikant (0546 - 433 590)           geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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