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Zondag 8 januari 2023, eerste zondag na Epifanie 
 10.00 uur Ds. Koos Sluiter 

 
Dominee Koos Sluiter leidt deze dienst in de Grote Kerk. 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. In deze dienst wordt Anneke Schuttevaar-
Flink bevestigd in het ambt van diaken voor onze wijkgemeente de Grote Kerk. 
 
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 
 

Boodschappenmand 
Deze eerste zondag van de maand staat er een mand bij de ingang van de kerk waar u 
levensmiddelen of geld in kunnen doen. De diaconie zorgt ervoor dat de giften bij de 
organisatie van het boodschappenproject terecht komen 

 

Elkaar een voorspoedig 2023 wensen 

Na de dienst van komende zondag wordt samen koffiedronken in De Schouw. Daar is de 
gelegenheid elkaar een voorspoedig 2023 te wensen. Ook kan dan Anneke Schuttevaar 
worden gefeliciteerd met haar bevestiging als ambtsdrager in de functie van diaken. 
 

Jeugdkerk 

Komende zondag is de eerste bijeenkomst in 2023 van de Jeugdkerk in de Schouw, om 
10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we met elkaar na over 
wat ons bezighoudt en hoe we een link kunnen leggen met wat in de Bijbel staat. Jongeren 
tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats onder leiding van 
Adriande Uspessij en Nico Knol. 
 

Kaarten voor de ZWO 

‘Hebt u ook veel kerstkaarten gekregen? Ik hoop dat u de 
postzegels hebt bewaard voor de ZWO (Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Wij zijn 
er erg blij mee. Om het werk van Kerk in Actie te 
ondersteunen zijn er een paar structurele inzamelingsacties: 
postzegels en ansichtkaarten (zonder enveloppe met op de 
achterzijde een postzegel) zijn verkoopbaar, maar ook oude 
mobieltjes, ‘oud’ geld en cartridges. Ze worden verkocht aan 
verzamelaars en handelaren. De opbrengst is voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie (80 procent) en de 
Gereformeerde Zendingsbond (20 procent). In 2021 leverde 
dat bijna 20.400 euro op. Helaas zijn eigen gemaakte 
kaarten niet verkoopbaar. Ook dubbele kaarten met bijvoorbeeld bloemen leveren niets op.  
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Uitzonderingen hierop zijn dubbele vouwkaarten van: Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie 
Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), 
Hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje achterop) en De Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij. U kunt de kaarten en andere zaken in de box doen die in de kerk 
staat. Denk voor een kleine bijdrage ook eens aan de zendingsbussen. Ook die zijn in de 
kerk aanwezig’. 
Hartelijk dank namens de ZWO, Vera Blok. 
 

Actie Energiebox 

De sterke stijging van de energieprijzen maakt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht 
nieuws voor mensen met een laag inkomen. De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Almelo houdt een actie van verbondenheid. De diaconie wil mensen helpen door een 
Energiebox beschikbaar te stellen. De Energiebox is een doos vol producten 
waarmee energie, water en geld worden bespaard. Mensen die het lastig vinden dit alles zelf 
te installeren, krijgen daarbij hulp. 
In november én december kreeg elk huishouden 190 euro als energie compensatie. Wilt u 
deze of een deel daarvan doneren? De diaconie kan uw steun goed gebruiken! Wij helpen 
precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. U kunt uw bijdrage overmaken op 
IBAN nummer NL51 RABO 0301 3037 38 op naam van de Diaconie 
Prot. Gem. Almelo onder vermelding van actie Energiebox.  
 
Gebed om zegen voor het nieuwe jaar 
 
Wij komen tot U, 
biddend om uw zegen 
om moed, liefde en kracht.  
 
Om elkaar te zoeken, 
lief te hebben  
en recht te doen. 
Om elkaars waardigheid hoog te houden.  
 
Vul ons met uw wijsheid, 
met uw geestkracht, 
tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat 
komt.  
Tot zegen van onszelf. 
 
Amen 
 
- ds. René de Reuver 
 

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