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4 februari 2021  
 

De kerkdienst van zondag  
7 febr. 
10 uur 

Vijfde zondag na Epifanie   
Ds. J. Meijer, Borne  
Lezingen: Marcus 1: 29 - 39. 

 
De liturgie van de Epifanie tijd, ook driekoningentijd genoemd, wordt deze zondag gevolgd.  
Dominee Johan Meijer uit Borne is de voorganger in deze dienst van het morgengebed. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking verlenen twee leden van de 
cantorij.  

 

Online de dienst volgen 
De Grote Kerk is gesloten. De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren 
door naar  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 

 
Jeugdkerk 
De jeugdkerk hield afgelopen zondag een onlinebijeenkomst. Hierover vertellen zij: ''Na een 
gesprekje over de dagelijkse dingen, waaronder de toetsweek, begonnen we met het lezen 
van de tekst die in de 'gewone' kerkdienst is gelezen: Marcus 1: vers 21-28. We stonden stil 
bij de manier waarop Jezus uitleg gaf. Jezus wist niet alleen waarover hij het had, hij was erg 
betrokken. Hij hield van de mensen om hem heen. Op school heb je docenten die met macht 
proberen de klas onder controle te houden. Andere docenten doen het op een manier 
waarop iedereen veel meer uit zichzelf meedoet. Hoe krijgt deze laatste docent dit voor 
elkaar?! Zij hebben gezag. Ook kwam het verhaal van het zalven van de nieuwe koning 
David door Samuel naar voren. Samuel zou vooral kiezen voor een knappe, sterke en grote 
jongen, maar God kijkt naar het hart van de uit te kiezen koning. We zijn Gods geliefde kind, 
gewoon zoals je bent.”  
 
Zondag 14 februari om 10 uur, is opnieuw een online jeugdkerk, bedoeld voor jongeren 
vanaf 12 jaar die naar de middelbare school gaan. Heb je zin mee te doen? Geef je e-mail 
adres door dan nodigen we je uit. Ook (groot)ouders kunnen dit met hun (klein)kind 
bespreken en zijn van harte welkom. 
Met vriendelijke groet, Adriande en Nico (auspessij@gmail.com)  

 

Veertigdagentijdkalender 
Via de link https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ is in deze tijd voor 
Pasen gratis de veertigdagentijdkalender 2021 te bestellen. Met als titel ‘Ik ben er voor jou’ 
neemt de kalender u mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst, een 
vraag om over na te denken en ga zo maar door. Zo komt u iedere dag een stapje dichter bij 
het Paasfeest. 
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Wie is wie  
Vanaf nu stellen wij u met enige regelmaat de mensen voor die zich met hart en ziel inzetten 
voor onze wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Kees Blok en Gerry Konijnenbelt.  
 
Kees Blok: 
''Na twintig jaar rondzwerven in Europa zijn mijn vrouw Vera 
en ik pardoes in Almelo terechtgekomen, eerst op landgoed 
de Bellinckhof, later bij Huize Almelo. Samen gaan we met 
genoegen naar de erediensten en andere bijeenkomsten  van 
de Grote Kerk. Het geeft ons inspiratie in het leven en we 
hopen dat uit te stralen en door te geven. 
Met plezier zing ik de tenorpartij in de cantorij en fungeer ik als 
lector. De lector is doorgeefluik van het woord van de Eeuwige 
en spreekt ook de voorbede uit om wat er zou leven in onze 
gemeenschap. 
Tenslotte ben ik als voorzitter van Kairos Sabeel Nederland 
druk met het doorgeven van het geluid van Palestijnse 
christenen, die leven onder barre Israëlische bezetting.'' 
 
 
 
 
Gerry Konijnenbelt: 
“’Mijn naam is Gerry Konijnenbelt-van der Veer. Binnen de 
Grote Kerk ben ik lector en neem ik namens de lectoren deel 
aan het Liturgieberaad. Daarnaast ben ik contactpersoon in de 
wijk Rosarium en omgeving. 
Ik neem deel aan verschillende werkgroepen: Gastvrouw Kerk 
Open op zaterdagmiddag; sinds 20-12-20 heb ik de taak van 
het financieel beheer/verzorging kaarsen, gastenboek en 
dergelijke van het Stiltecentrum overgenomen van Hildegard 
Dubbink; 
lid Activiteitencommissie: Follow the Light, Kerstmiddag, 
Welkom Nieuw Jaar, Herfstfair; Koffieschenken in de Schouw; 
Deelnemer project ‘Loslaten en opnieuw beginnen’, 
themagroep Identiteit & Pluriformiteit/vieren (Liturgie). 
Naast deze activiteiten verzorg ik de Facebookpagina en het 
Twitteraccount van de Grote Kerk.  
Mijn emailadres is: gerry@konijnenbelt.nl,  
telefoon: 06-51338198.” 
 

Pastorale hulp  
Voor alle vormen van pastorale hulp zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. U kunt in zo’n geval contact 
opnemen met onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.  
 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl, telefoon: 06-8308 1784 
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