
 
 

 
1 

  
  

  
Zaterdag 31 december, Vesper 
 17.00 uur Sape Visser, geestelijk verzorger 

 
Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt deze vesper in de Grote Kerk. De viering is 
samen met wijkgemeente Pniël. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Voorzanger 
is Dick van Zwieten. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. In de kerk liggen 
liturgieboekjes voor u klaar. 
 
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 
 

Zondag 1 januari 
Grote Kerk gesloten    

De Grote Kerk is deze zondagmorgen gesloten. In kerkgebouw De Bleek is om 10.30 uur 
een gezamenlijke viering van de wijkgemeenten NOACH, Pniël, De Bleek en Grote Kerk. 
 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071-Open-Oecumenische-Gemeente-De-Bleek---
Almelo/events/live 

 
Nieuwjaarswens 2023 

‘In de trein richting Zwolle, op de terugreis van de kerstnachtdienst in de Grote Kerk, bleef 
één zin uit het kerstevangelie in mij resoneren, die over Maria. ‘Maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken’. Een prachtig, innig beeld. Het is alsof 
Maria de verbluffende woorden van de herders nog eens nadenkend op de tong neemt, ze 
proeft, ze mijmert. Het kost tijd ze te behappen, de woorden te laten doordringen in hart en 
hoofd. Terwijl ik door het raam van de trein in de nacht naar buiten keek en niets anders zag 
dan een zwart vlak met wat verwaaide regedruppels die allemaal naar één kant toe werden 
gedreven, borrelde in mij op dat wat van Maria verhaald wordt in het evangelie, een paar 
dagen voor kerst bij wijze van gelijkenis waar werd. Onze liberale premier die tot driekwart 
jaar geleden er niets van wilde weten, er geen gevoel bij had, liet nu zien hoe bepaalde 
woorden gaandeweg tot hem waren doorgedrongen. Het waren woorden van nazaten van tot 
slaafgemaakten. In de Tweede Kamer waren het onder meer de woorden van Sylvana 
Simons, komend van een totaal andere kant van het politieke spectrum. De woorden 
overbrugden een diepe kloof, maakten verbinding en scheppen een gezamelijke toekomst. 
Mijn wens is dat wij de komende weken binnen de éne Protestantse Gemeente Almelo tijd 
nemen om bij wat er allemaal gezegd zal worden, het te laten bezinken, erbij te verwijlen 
zoals Maria, zoals Rutte en dat wij woorden zullen vinden van verbinding. Immers we 
beseffen door de tijdgeest waarin wij leven dat we als PGA veel moeten loslaten en dat we 
geroepen worden opnieuw te beginnen.’ 
Dominee Wiert Sarolea 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Actie Energiebox 

De sterke stijging van de energieprijzen maakt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht 
nieuws voor mensen met een laag inkomen. De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Almelo houdt een actie van verbondenheid. De diaconie wil mensen helpen door een 
Energiebox beschikbaar te stellen. De Energiebox is een doos vol producten 
waarmee energie, water en geld worden bespaard. Mensen die het lastig vinden dit alles zelf 
te installeren, krijgen daarbij hulp. 
In november én december krijgt elk huishouden 190 euro als energie compensatie. Wilt u 
deze of een deel daarvan doneren? De diaconie kan uw steun goed gebruiken! Wij helpen 
precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. U kunt uw bijdrage overmaken op 
IBAN nummer NL51 RABO 0301 3037 38 op naam van de Diaconie 
Prot. Gem. Almelo onder vermelding van actie Energiebox.  
 

In memoriam 
Jacoba Johanna Hollestelle-de Bruin 
Cobi is geboren op 16 december 1931 te Herveld. Ze groeide op in de Betuwe en kreeg nog 
twee broers en een zus. Ze had een mooie jeugd met als smet de Tweede Wereldoorlog die 
ook aan het gezin niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Doordat de Duitsers de Betuwe lieten 
overstromen, moest de familie hals over kop vluchten naar Tilburg. Na de oorlog ging haar 
leven verder, ze doorliep de lagere school en rondde daarna de HBS af. Haar vader was 
inmiddels werkzaam bij de wegenbouwer PC Zanen en die hadden nog een kantoorbaan in 
Tilburg. Daar ging Cobi werken. In Tilburg leerde zij ook Willem kennen. Willem en Cobi zijn 
in 1957 getrouwd en verhuisd naar Almelo, voor Willem zijn nieuwe werk. Via diverse 
verhuizingen kwamen ze tenslotte in de Diepenbrockstraat terecht. 
Een hobby waar Cobi haar hele ziel en zaligheid in wist te leggen was het quilten. Ze heeft 
prachtige werken gemaakt! Toen haar man Willem in 2003 overleed was Cobi helemaal de 
kluts kwijt. Maar ze hervond zichzelf en bleef niet hangen in haar verdriet. In de periode 
tussen 2003 en 2020 was Cobi heel lang zelfstandig maar langzamerhand vertoonde haar 
gezondheid barstjes, zowel lichamelijk als geestelijk. In januari 2021 is zij verhuisd naar 
Hoog Schuilenburg. Door afnemende gezondheid en nu ook de geest begon te haperen, 
werd zij opgenomen in verpleeghuis het Weggeler. 
De laatste weken ging Cobi eigenlijk per dag achteruit en tenslotte is zij overleden op 19 
december. Tijdens haar afscheidsplechtigheid hebben we Psalm 121 gelezen. Een 
pelgrimslied staat erboven. Ons leven is een pelgrimsreis met alle ups en downs. Het volle 
accent ligt erop dat God ons bewaart, wij mogen ons toevertrouwen aan God en alle hulp 
van hem verwachten. Ook als je in deze decembermaand iemand heel erg mist. 
Mogen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen verder kunnen met alles wat zij 
aan liefde en zorgzaamheid van haar hebben ontvangen. En mogen zij zich gedragen weten 
door de liefde van God. 
Sape Visser (Geestelijk verzorger)  
 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn Arie van Houwelingen en Sape Visser graag u terzijde te 
staan. Achterwacht is Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen (0546 - 
433 590, Sape Visser 06 2939 1638, Wiert Sarolea 06 2353 2866. 
 
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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