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Zondag 5 februari 2023 
  

 
De Grote Kerk is deze zondag 5 februari gesloten. Dit houdt verband met de energie-
afspraken die zijn gemaakt.  
Voor de dienst van 10.00 uur kunt u deze zondag terecht in de Pniëlkerk, bij wijkgemeente 
NOACH, of in kerkgebouw De Bleek. De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
 

 
Loslaten en Opnieuw Beginnen 

Afgelopen dinsdag, 31 januari, zijn de door de Algemene 
Kerkenraad genomen besluiten in het kader van “Loslaten & 
Opnieuw beginnen’ gepresenteerd in de vier wijkgemeenten.  

De tekst van de besluiten is zondag 5 februari op papier beschikbaar/te verkrijgen. Voor de 
presentatie verwijzen we u naar de website: https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.  Om 
u verder te informeren zijn de volgende bijeenkomsten gepland:  

Dinsdag 14 februari 20:00 uur in De Schouw: Financiële achtergronden van het besluit. 
Woensdag 22 februari in de Grote Kerk: Presentatie door en gesprek met architect  
Ron Verduijn. 
Presentatie om 16:45 en 18:00 uur, tussendoor ruimte voor gesprek met architect 
(aansluitendvesper 19:00 uur). 

Weet u van harte welkom. Wel graag even opgeven via scriba@pga-almelo.nl 

Gemeenteberaad 5 maart 
De wijkkerkenraad nodigt u allen zondag 5 maart   
uit voor ons gemeenteberaad, aansluitend aan  
de dienst van die zondag. Gesproken wordt  
dan over het voorgenomen besluit van de  
Algemene Kerkenraad zoals dat eerder deze  
week bekend werd gemaakt. 
 
 
 

 Actie Kerkbalans 2023 

Meer dan 40 vrijwilligers zijn weer op pad geweest 
om de enveloppen voor de actie Kerkbalans 
ook dit jaar weer uit te voeren. Fijn dat er zoveel 
gemeenteleden bereid zijn om door weer en wind 
deze klus samen te klaren. 
Volgende week worden de gegevens in het systeem 
gezet en dan kunnen we de uitkomsten van alle wijken 
presenteren 
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Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. 
 
Iedere twee jaar brengt de ZWO-commissie een project van Kerk in Actie onder de aandacht 
van de gemeente. In 2021 en 2022 was dat een kinderproject in Colombia. Daar is 
regelmatig aandacht aan besteed in Kwintet.  
Voor de volgende twee jaar is de keus ook op een “ Kinderen in de Knel”-project van Kerk in 
Actie gevallen, nl “Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana”. Vandaag, 5 februari, wordt 
het project in de Bleekkerk voorgesteld.  
Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het 
onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken 
naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes vanaf 14 jaar 
terecht. Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal werkers begeleiden de 
meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het centrum, dat een oase van rust is in de 
drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden 
maken of het kappersvak. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot 
steun is. 
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis. 

 
 

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