Zondag 6 november, oogstdienst,
afscheid en herbevestiging van ambtsdragers
10 uur

Ds. Wiert Sarolea

Dominee Wiert Sarolea leidt deze oogstdienst met daarbij het afscheid en de herbevestiging
van ambtsdragers in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is
Elselien Corté. Cantor is Jurrien Witvoet, met medewerking van de cantorij. De orde van
dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
Na de kerkdienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw.
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

Neem een bloem mee
Komt u deze zondag naar de kerk, neem dan een bloem mee. Van deze bloemen worden
meerdere boeketten samengesteld, bestemd voor de zorgcentra in onze gemeente. De
diaconie zou het verder fijn vinden dat de kerkbezoekers helpen met het wegbrengen van
een geschenkje voor de 80-plussers, als een groet vanuit de oogstdienst van de Grote Kerk.
Na afloop van de dienst staan diakenen achter in de kerk om te helpen bij het uitreiken van
de kaarten met het adres erop waar dan een geschenk bij hoort.

Boodschappenmand
Deze eerste zondag van de maand staat een mand bij de ingang van de kerk. U kunt daar
houdbare levensmiddelen en/of geld in doen. De diaconie zorgt ervoor dat de giften bij de
organisatie van het boodschappenproject terecht komen.

Twenteweek 2023, Nieuw Hydepark in Doorn
Elk jaar verzorgen de diaconieën
van Twente een vakantieweek in
het Nieuw Hydepark in Doorn
(voorheen het Roosevelthuis).
Deze vakantieweek is bedoeld
voor vitale ouderen maar ook voor
ouderen die dagelijks enige
persoonlijke zorg en begeleiding
nodig hebben. Ook echtparen zijn
van harte welkom! In 2023 is de week gepland van zaterdag 22 april tot en met 29 april. In
Nieuw Hydepark beschikt elke kamer over een douche en toilet. De kosten voor de week
bedragen € 825,-- per persoon, inclusief maaltijden en uitstapjes. U kunt contact opnemen
met Erna Veldhuis: 06 - 40289081,
Marjolein Barneveld: 06 - 53742222 of Ria Hospers: 06 - 41810599.

1

Lichtjestocht
Zaterdag 24 december vertellen wij met hulp van de Lichtjestocht aan veel mensen het
Kerstverhaal. Hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken. We zoeken twee mensen die
binnen het stuurteam de volgende taken willen overzien; catering en het coördineren van de
potjes. Daarnaast zoeken we mensen die het gaaf vinden om op de dag zelf te helpen als
figurant, koffie- en theeschenkers, op en-afbouw van de taferelen. Aanmelden kan via
onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAA
AAAAAAO__cCSH4VUMjVQQ0UySjdaMjVQUzE1SFdRQVc1RzVCMC4u

Wij gedenken
Zondag 23 oktober is op de leeftijd van 90 jaar overleden Frederik Karsten. Hij woonde met
zijn echtgenote Janny in de Titus Brandsmahof. Hij was een echte Grote Kerker, daar begon
dochter Ina haar verhaal mee. Dat het zo fijn was dat de dankdienst voor zijn leven in deze
kerk kon zijn, waar hij als kleine jongen al heenging, waar hij en ook zijn dochters getrouwd
zijn. Ik bezocht hem en zijn vrouw vanaf eind 2018 in Buurstede. Maar toen ze daar gewend
waren, moesten ze noodgedwongen weer verhuizen naar de Titus Brandsmahof. Toch
wenden ze ook daar weer wat en waren zij vol lof over de verzorging. Bijzonder vond ik wat
dochter Dianne vertelde dat haar vader na het avondeten vaak naar buiten ging om met de
kinderen mee te doen, zodat er zelfs wel eens één van de buurkinderen bij hen aanbelde en
vroeg: ‘’Komt je vader ook buiten spelen?’’ Freek was dol op zijn kleinkinderen die daarvan
getuigden in de dienst. Als je op bezoek kwam vertelde hij graag verhalen over vroeger, met
zichtbaar plezier. Ja zo was dat, zei hij dan, je deed overal aan mee.
We hebben hem met veel dankbaarheid herdacht in een dienst, waarvoor hij zelf de
liederen had uitgekozen. En onze organist Henk Kamphuis speelde bij de intocht zo mooi:
Jesus bleibet meine Freude. Freek Karsten beleefde veel vreugde in zijn leven en ook aan
het geloof. Daarom was een van de door hem gekozen liederen een echt loflied, Psalm 66 :
1, Breek, aarde, uit in jubelzangen en vers 7 met als laatste regel: De Heer is goed geweest
voor mij. En dat vat zijn leven mooi samen, ook al waren er soms heel verdrietige dingen in
de familie, die zij in liefde samen hebben gedragen. Na de overdenking zongen wij een
Paaslied, en toen we de kerk uitgingen klonk: U zij de glorie opgestane Heer. In dat licht
gingen we op deze laatste zeer zachte herfstdag naar ’t Groenendael, waar wij zijn lichaam
hebben gelegd in de aarde, als in de handen van de levende God.
dominee Arie van Houwelingen

Pastorale hulp
Voor zo maar eens een gesprek of pastorale hulp, zijn onze emeritus predikant Arie van
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
Achterwacht is Wiert Sarolea.
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Wiert Sarolea
predikant (06 2353 2866)
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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