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Zondag 5 maart 2023, 2e zondag van de Veertigdagentijd 
 10.00 uur Ds. Anke Oosting 

 
Dominee Anke Oosting uit Balk leidt deze tweede dienst van de 
Veertigdagentijd op weg naar Pasen. 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 viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te 
gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

 

Woensdag 8 maart 2023, Biddag voor gewas en arbeid 
 19.00 uur Vespergroep 

 
Deze woensdag vieren wij de Biddag voor gewas en arbeid. De vespergroep leidt de viering 
in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Kees Blok. 
Jurrien Witvoet verzorgt de zang. 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 viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Jeugdkerk 
Zondag 5 maart is om 10.00 uur weer de Jeugdkerk. Voor deze week zijn we uitgenodigd bij 
kerkgebouw de Bleek aan de Hofstraat. Daar is een Jeugdkerk voor de jeugd uit alle 
wijkgemeenten in Almelo. We beginnen in de kerk en na een paar minuten gaan we naar 
een ruimte achterin de kerk. Je kan gewoon de kerk inlopen en een plekje zoeken. We gaan 
met elkaar in gesprek over het verhaal van de zaaier. We hopen zo op veel jongeren. 
 
De volgende gezamenlijke Jeugdkerk is op Palmpasen, 2 april, in de Pniëlkerk. 
 
Namens de jeugdkerk Adriande Uspessij en Nico Knol 
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Gemeenteberaad zondag na kerkdienst 
Komende zondag houden wij na de kerkdienst ons 
gemeenteberaad. U bent allen welkom in De Schouw. 
Onze predikant Wiert Sarolea leidt de bijeenkomst waar 
wij praten over de voorgenomen besluiten van de 
Algemene Kerkenraad in het kader van Loslaten & 
Opnieuw beginnen.  
Op deze manier werken wij samen aan de toekomst van 
onze Protestantse Gemeente in Almelo. De tekst van de 
voorgenomen besluiten vindt u achterin de Grote Kerk. 
U kunt daarvan een exemplaar meenemen naar huis.  
 
Na dit gemeenteberaad neemt uw wijkkerkenraad een standpunt in over de voorgenomen 
besluiten. U kunt ook zelf reageren. Graag zelf.  
De Algemene Kerkenraad ontvangt graag uiterlijk 31 maart 2023 alle reacties van de 
gemeenteleden, als ook van de wijkkerkenraden. U kunt uw reactie sturen aan scriba@pga-
almelo.nl, janboer@kerkvitaal.nl of aan  scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  Het streven van de 
Algemene Kerkenraad is om op 13 april 2023 een definitief besluit te nemen en daarna de 
noodzakelijke acties richting de toekomst te beginnen. Voor de presentatie van de 
voorgenomen besluiten verwijzen wij u naar de website: 
https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl  
 

Samen kerken 

In de periode vanaf zondag 16 april tot en met, zoals nu gepland, zondag 17 september 
gaan wij als vier wijkgemeenten verder met het samen kerken. Zeker vanwege de hoge 
energieprijzen die onze financiën letterlijk ondermijnen, maar vooral ook om verder te gaan 
met het intensiveren van onze onderlinge contacten. 
 
Als voorzitters van de vier wijkgemeenten, daarbij gedragen door onze wijkkerkenraden en 
predikanten, willen wij verder met dit proces. De eerste periode van dit zo samen kerken, van 
januari tot vorige week zondag, verliep namelijk goed. Weer terug naar alle zondagen alle 
kerken open, zou in onze ogen een stap terug zijn. En dat willen wij niet. Wij willen samen 
met u bouwen aan de toekomst van onze Protestantse Gemeente Almelo. Waarbij wij elkaar 
respecteren, luisteren naar- en spreken met elkaar. Zonder daarbij de besluitvorming van dit 
proces van Loslaten & Opnieuw beginnen te willen frustreren. 
 
In de praktijk betekent dit dat niet elke zondag uw ‘eigen’ kerk open is. Wees dan welkom in 
een van de andere kerken, die dan wel open zijn. Om zo samen de dienst van deze dag te 
vieren. Zondag 17 september houden wij als vier wijkgemeenten samen onze Startzondag 
van het nieuwe seizoen. Het programma van deze fijne dag ziet u spoedig tegemoet. 
Ben ter Haar, interim-voorzitter wijkgemeente Grote Kerk 
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Collecte 
‘Sinds het begin van de coronaperiode merken wij dat veel 
gemeenteleden hun collecte overmaken op een van de 
rekeningen van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). 
Het is fijn te merken dat we op die manier nog steeds mensen 
en groepen kunnen helpen die het zelf financieel niet kunnen 
redden. Omdat er bij de PGA veel rekeningen in gebruik zijn 
en we merken dat er op veel verschillende rekeningen 
collectes worden overgemaakt, willen wij u verzoeken om 
voortaan daarvoor één rekening te gebruiken. Het uitzoeken 
van alle binnengekomen gelden kost namelijk veel tijd en het 
is  daardoor ook niet altijd te garanderen dat de gelden op het 
juiste collectedoel terecht komen. 
U kunt daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken: 
NL51RABO 0301303738 op naam van het College van 
Diakenen. 
Vermeld bij de collecte voor welk doel en welke zondag uw 
gift bestemd is.  
Bedankt voor uw medewerking.’ 
Erik Timmer en Lolke Jan Lolkema, penningmeesters 
College van Kerkrentmeesters en Diakenen 

 
Cordier in Grote Kerk 
Komende zondag 5 maart gaat de concertserie in de Grote Kerk verder met een optreden 
van het Vocaal Ensemble Cordier. Het programma is getiteld “To see a world in a grain of 
sand” naar een gedicht van William Blake. Cordier zingt daarvan een indrukwekkende 
toonzetting van Sven-David Sandström. Verder werken van Byrd, Taverner, Stolp e.a. Het 
koor staat onder leiding van Jurriaan Poesse. Aanvang 15.30 u. Toegang vrij. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Stichting Kerkconcerten in de Grote Kerk Almelo, Henk Kamphuis 

 
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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