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 De kerkdienst van zondag  
7 mrt. 
10 uur 

Derde zondag in de Veertigdagentijd   
Ds. N. Pronk, Haaksbergen  
Lezingen: Exodus 20, 1-17; Romeinen 7, 14-25; 
Johannes 2, 13-22. 

 
Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd. Dominee Nico 
Pronk uit Haaksbergen is de voorganger in deze online dienst. 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking 
verlenen vier zangers van de cantorij.  
 

 Vesper woensdag 10 maart  
10 mrt. 
19 uur 

Biddag voor gewas en arbeid.  
Vespergroep.  
Lezingen: Prediker 3, 1-13. 

 
Onze vespergroep leidt deze online viering in de Grote Kerk, die 
om 19.00 uur begint. Het orgel wordt bespeeld door Henk 
Kamphuis. Lector is Gerry Konijnenbelt. Medewerking verlenen 
drie zangers van de cantorij en Jurrien Witvoet.  
 

 

 

 

Online de diensten 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. 

 

Mevrouw Bunjes in Het Meulenbelt 
Dominee Gerda Bunjes-van der Lee is zondag 21 februari voor het begin van haar 
dienst in de Grote Kerk, buiten op straat gevallen. Met medewerking van onze lector 
Kees Blok kon zij de dienst alsnog leiden. Later bleek dat zij haar heup had 
gebroken.  
Mevrouw Bunjes is inmiddels van het ziekenhuis verhuisd naar zorgcentrum Het 
Meulenbelt aan Vriezenveenseweg 176, 7602 PV in Almelo. Zij verblijft op de 
afdeling het Weleveld, kamer 8. 
Onze voorzitter van de wijkkerkenraad Gerard ter Haar heeft contact met haar. Hij 
meldt: "Het gaat redelijk goed met mevrouw Bunjes. Ze mag geleidelijk aan weer 
lopen op de gang.”  
Wie een attentie of kaartje wil sturen, kan gebruik maken van bovenstaand adres. 
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Jeugdkerk  
Zondag 28 februari kwam de Jeugdkerk weer via 
beeldbelverbinding bij elkaar. Adriande Uspessij 
hierover: “Stil werd gestaan bij het Sjema in 
Deuteronomium 6 dat ook in Marcus 16  wordt 
genoemd. Het eerste gebod wordt door Jezus in 
Marcus gelijk gesteld aan het tweede gebod: het 
goede te doen voor een ander zonder er zelf iets 
voor terug te krijgen. We hebben gekeken hoe we 
uit ons zelf ‘het goede' voor een ander kunnen 
doen. Een mooi gesprek! De volgende keer 
hopen we elkaar weer in levende lijve te 
ontmoeten in Het Kolkje, want de middelbare 
scholen zijn weer open.”  
 

Wie is wie  
Met enige regelmaat stellen wij mensen voor die zich met hart en ziel inzetten voor onze 
wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Henk Willems.  
 

“Mijn naam is Henk Willems, ik heb mijn leven lang in het 
groen gewerkt en ben nu al jaren actief in de tuinploeg 
van de Grote Kerk, met mijn collega’s Janleen Veen en 
Jan Post. Met elkaar vormen wij een professioneel en 
actief team waarbij de gezelligheid uiteraard niet 
ontbreekt. We onderhouden de tuin om gebouw De 
Schouw en het plein van de Grote Kerk. We snoeien het 
onkruid, halen dat weg, we ruimen de bladeren op en ga 
zo maar door. 
Karweitjes in de kerk voeren wij ook uit, zoals het jaarlijks 

opzetten van de kerstboom en weer opruimen, de stoelen aan- en afvoeren. Verder ben ik 
behulpzaam in De Schouw, de dames Corrie Ubels en Hillie de Vries sta ik bij in de keuken 
en natuurlijk houd ik hen gezelschap. 
Bij activiteiten in de kerk ben ik vaak actief als gastheer, bij concerten en dergelijke. Ik help 
dan bij het koffie schenken en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. 
Daarnaast assisteer ik Jurrien de koster bij de uitvaartdiensten. Helaas staat alles al een jaar 
op een laag pitje vanwege de corona, maar datgene wat door moet gaan gaat ook gewoon 
door.” 

 

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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