
 

1 
 

7 januari 2021 
 

De kerkdienst van zondag  
10 jan. Eerste zondag na Epifanie   

Ds. P. ten Kleij, Hengelo,  
m.m.v. de cantorij. 
Lezingen: Jesaja 55, 1-11; Handelingen 19, 1-7; Marcus 1, 1-11 

 
De liturgie van de Epifanie tijd, ook driekoningentijd genoemd, wordt deze zondag gevolgd.  
Dominee Peter ten Kleij uit Nijverdal is de voorganger in de dienst. Het orgel wordt bespeeld 
door Henk Kamphuis. Medewerking verlenen enkele 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. 
 

In memoriam 
Voortaan wordt bij gelegenheid het in memoriam van een overleden gemeentelid in de 
Nieuwsbrief geplaatst. Dat gebeurt naast de gebruikelijke publicatie in Kwintet. 
 

In memoriam Zwier Johan Hondebrink.  
Op 17 december overleed Zwier Hondebrink in 'het Weggeler', waar hij werd verpleegd, 
uiteindelijk aan het coronavirus. Hij werd op 18 december 1933 in Almelo geboren op een 
boerderij aan de westkant van Almelo. Zijn moeder was na de Eerste Wereldoorlog uit 
Duitsland gevlucht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag de boerderij in het 
schootsveld van de Duitse bezetter en de Canadese bevrijders. De bewoners kregen 30 
minuten de tijd om weg te komen. Hun boerderij ging niet in vlammen op, maar de chaos 
was onbeschrijfelijk. Zwier ontplooide zich daarna na zijn huwelijk met Dina als boer op Erve 
Kalkhaar in de Bolkshoek. Hij was jarenlang voorzitter van de Almelose Rabobank, hij was 
actief in kerkkoor Credo Cantabile en vele jaren voorzitter, kerkrentmeester in het Nieuwland 
en samen dansten ze in de Boerendansers. Naast de rust op de boerderij genoot hij van het 
boerenleven. Het bedrijf werd overgenomen door zijn dochter en schoonzoon.  
In de Grote Kerk werd in kleine kring afscheid genomen. Zijn uitvaartdienst had ik jaren 
tevoren met hem door kunnen nemen toen de dementie nog mild was. Hij koos voor de 
lezingen over de Goede Herder: Psalm 23 en Johannes 10:11-16. In deze dienst klonken de 
gekozen liederen met orgelspel. Zijn kleindochter Yvonne sprak een persoonlijk woord over 
haar geliefde opa. Zwier heeft zich ingezet om over grenzen heen te kijken. Hij zocht niet de 
tegenstellingen, maar de eenheid, in de samenleving, de kerk en in zijn geloof, dat hij 
zingenderwijs en in de daadkracht beleed. 'De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! ‘k Zal 
immer verkeren in ’t huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.' Bij het 
uitdragen werd 'U zij de glorie' gespeeld.  
Dat hij nu ruste in de vrede van Christus, de goede Herder.  
dr. Otto Mulder, emeritus predikant Grote Kerk.  
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Wij gedenken Albert Tijhuis 
Op Kerstavond is in alle rust thuis overleden Albert Tijhuis. Hij werd 87 jaar en woonde met 
Hannie zijn vrouw aan de Mahlerstraat 24. Ab was een zeer goede bekende in ons midden 
en heeft zich enorm ingezet voor onze wijkgemeente en de hele Protestantse Gemeente 
Almelo. Collega Otto Mulder mailde me: 'Hij was een zwaargewicht in de kerk van Almelo 
maar wilde per se niet zwaarwichtig zijn'. Hij en Bram Steijnis hebben essentieel bijgedragen 
aan de bouw van De Schouw. Otto: 'Hij heeft een enorm belangrijke klus verricht in al zijn 
bescheidenheid maar standvastig.'  
Als directeur van de bibliotheek, maar vanaf 1991 met pensioen, was hij een man van 
boeken en ook van dingen goed opschrijven. Zo heeft hij alle teksten, gedichten en liederen 
opgeschreven voor de afscheidsdienst en de crematieplechtigheid. Psalm 139 en een stukje 
uit de Bergrede, mooie liederen ook en aan het slot moest de organist spelen: 'Ik voel de 
winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil'. Een lied uit zijn jeugd, dat prachtig uitbeeldt 
hoe hij in het leven stond. Zijn levensmotto was een dichtregel van Albert Verwey: 'Heb lief 
en hoop en wees bereid'. 
In de dienst hebben zijn dochter en zoon hem mooi herdacht en kleinkinderen deden ook 
mee bij de crematieplechtigheid door een gedicht van opa en lieve woorden uit te spreken. 
De laatste anderhalf jaar stond er al een bed in de kamer, want het ging steeds verder 
achteruit met Ab. Toch was hij die laatste jaren tevreden en op Kerstavond lag hij met 
Hannie te luisteren naar Engelse Carols, als muziek van engelen, die hem geleiden, toen zijn 
levensscheepje de haven van dit leven uitvoer op weg naar 'de einder waarheen ik ga'.  
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn. 
ds. Arie van Houwelingen, emeritus predikant 
 
 

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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