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Zondag 4 december, tweede zondag van de advent 
 10 uur Ds. Maaike Schepers van der Poll 

 
Dominee Maaike Schepers van der Poll uit Enschede leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Elselien Corté. 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 vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Boodschappenmand 
Ook deze eerste zondag van de maand staat er een mand bij de ingang van de kerk waar u 
levensmiddelen of geld in kunnen doen.  De diaconie zorgt ervoor dat de giften bij de 
organisatie van het boodschappenproject terecht komen 

 

Bevestiging van ambtsdragers 

De wijkkerkenraad van de Grote Kerk stelt u voor om mevrouw Tiemke Middelkamp en de 
heer Henk Kamps te bevestigen in het ambt van ouderling. Als geen gegronde bezwaren 
worden ingediend, vindt deze bevestiging plaats op zondag 11 december. 

 
Herdenken 

In zorgcentrum Hoog Schuilenburg werden afgelopen week de 
overleden bewoners van dit huis, van het afgelopen kerkelijk jaar 
herdacht.  
Dat gebeurde tijdens een viering met het Heilig Avondmaal, 
verzorgd en geleid door onze geestelijk verzorger Sape Visser. 
Voor de overleden bewoners werd voor iedere genoemde naam 
een lichtje aangestoken. 
 

 
 

Samen kerken  
De energieprijzen stijgen. Dat geldt ook voor de kerken van de wijkgemeenten die deel 
uitmaken van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). Alle wijkkerkenraden van de PGA 
hebben daarom besloten in de periode van 1 januari tot vooralsnog 26 februari de 
kerkdiensten samen te voegen. Daardoor hoeven niet elke zondag alle kerkgebouwen 
geopend te zijn. En dat brengt de energiekosten omlaag. De Grote Kerk is zodoende 
gesloten op zondag 22 januari en zondag 5 februari. U bent die zondagen welkom in een van 
de andere kerkgebouwen die onze PGA rijk is. 
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Actie Energiebox 
Het dagelijkse leven wordt door de stijging van de energieprijzen flink duurder. Dat is slecht 
nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van hen woont in een slecht 
geïsoleerd huurhuis. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo wil deze mensen 
helpen met een Energiebox. Deze Energiebox is een doos vol producten waarmee je 
energie, water en geld bespaart. Daarbij moet u denken aan energiebesparende producten, 
zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips voor ramen, een tochtstrip voor onder de deur.   
In november én december krijgt elk huishouden 190 euro als energiecompensatie. Wilt u 
deze of een deel daarvan doneren? De diaconie helpt 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. 

 
Kerst door de ogen van Jan Schoenaker 
Deze presentatie door emerituspredikant Koos Sluiter laat u 
het kerstverhaal beleven door de ogen van Jan Schoenaker 
(1923-2017). Schoenaker heeft als glazenier in veel Twentse 
kerken zijn sporen nagelaten in honderden glas-in-
loodramen. Hij deed dat met vakmanschap, met kennis van 
zaken en met humor. In ramen in verschillende kerken 
komen bekende momenten uit het kerstverhaal voor. In de 
presentatie zijn de beelden van het kerstverhaal uit diverse 
kerken verzameld, aangevuld met fresco’s en enkele tegels, 
ook van Jan Schoenaker. Het is een doorlopend verhaal, dat 
begint bij de profeten en bij Joachim en Anna, de ouders van 
Maria zoals ze worden getekend in een apocrief evangelie. 
Dan volgen de beelden die in geen enkel kerstverhaal mogen 
ontbreken, om te eindigen bij de jonge Jezus bij zijn ouders in 
Nazareth. Aan de beelden zijn kerstliederen toegevoegd van 
oud tot eigentijds. Jan Schoenaker weet het geboorteverhaal 
op zijn geheel eigen wijze te vertellen.  
Koos Sluiter is emerituspredikant Al vele jaren verzorgt hij 
lezingenreeksen en presentaties over kunst en religie. 
Vanwege corona zijn sinds maart 2020 geen presentaties 
geweest. Wel stuurde Koos Sluiter elke week per e-mail een 
korte kunstbeschouwing of beeldmeditatie aan 
belangstellenden. 
Wie deze wekelijkse beeldmeditatie wil ontvangen kan een e-mail sturen aan 
geloveninkunst@gmail.com o.v.v. ‘vragen om kunst’.  
De presentatie is donderdagavond 15 december, 19.30 uur in De Schouw.  
Entree: 5 euro. 

 
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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