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Zondag 9 januari, eerste zondag na Epifanie   
9  
januari 
10 uur 

Eerste zondag na Epifanie   
Ds. M. Schepers – van der Poll, Enschede  
Lezingen: Jesaja 40, 1 - 11; Titus 3, 4 - 7; Lucas 3, 15 - 22 

 
Dominee Maaike Schepers - van der Poll uit Enschede leidt de online dienst van zondag 9 
januari. De dienst begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, 
enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking. Lector is Lena Hatumena. 
 

Grote Kerk dicht, diensten online 
De Grote Kerk is vanwege de coronamaatregelen gesloten. Helaas betekent dit dat u de 
diensten niet in uw kerk kunt bijwonen. Gelukkig kunt u via het gebruikelijke kanaal  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  de kerkdiensten met beeld en 
geluid volgen. 
 

Jeugdkerk 

Namens de leiding van de Jeugdkerk: In gebouw het Kolkje naast de Grote Kerk is deze 
zondag om 10.00 uur de Jeugdkerk. Donderdag nemen wij een besluit of de Jeugdkerk weer 
fysiek in het Kolkje kan plaatsvinden of dat we gaan werken met beeldbellen. We informeren 
de jongeren hier zelf over.  
Adriande Uspessij en Nico Knol. 

 

Oecumenische viering in 

kerkgebouw De Bleek 

Volgende week zondag 16 januari 
begint de Gebedsweek voor de 
Eenheid van de Christenen. We 
houden dan een oecumenische 
viering in kerkgebouw De Bleek aan 
de Hofstraat. In de Grote Kerk is 
die zondag 16 januari geen 
viering. 
De oecumenische viering wordt geleid door Mgr. Alphons Woolderink en domina Monica 
Schwarz van wijkgemeente De Bleek. We vieren samen: wijkgemeente de Grote Kerk, het 
Leger des Heils, de rooms-katholieke Jorisparochie, de Doopsgezinden en wijkgemeente De 
Bleek. Domina Monica Schwarz: Vanwege de dan geldende coronamaatregelen weten we 
niet hoe de viering zal zijn. Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn allemaal fysiek aanwezig 
te zijn. Maar gelukkig kan de viering ook via kerkdienst gemist gevolgd worden via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events 

Christenen uit het Midden Oosten hebben deze viering voorbereid. Het thema is: Licht in het 
duister. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor kinderen en jongeren. 
Wees welkom om in De Bleek of thuis met ons mee te vieren! 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Zondag 16 januari 2022 begint de actie Kerkbalans 2022. Ook in onze wijkgemeente De 
Grote Kerk gaan dan veel vrijwilligers op pad om de brieven bij alle gemeenteleden te 
bezorgen. Evenals vorig jaar worden de toezeggingsformulieren niet bij u 
opgehaald, maar kunt u kiezen uit drie mogelijkheden om deze terug te brengen. 
Wijkgemeente Grote Kerk heeft uw steun nodig. Het beroepingswerk voor een nieuwe 
predikant is in volle gang en zodra de coronamaatregelen niet meer nodig zijn, worden onze 
activiteiten weer opgepakt. Dat alles kost tijd, maar ook geld. Dankzij uw bijdrage kunnen wij 
deze taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Want, voor iedereen heeft 
de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot 
bezinning komt. Het is ook de plek waar u kunt ontmoeten. 
Namens de wijkkerkenraad Ineke Munter 

 

Collectes 

Veel gemeenteleden maken in deze coronatijd collectegeld over via de bank, waarvoor 
hartelijk dank! In sommige gevallen kunnen wij in de omschrijving niet zien om welke collecte 
of om welke wijk het gaat. Daarom een vriendelijk verzoek om in uw omschrijving duidelijk 
aan te geven dat het om collectegeld gaat, hetzij diaconiecollecte en/of eindcollecte, en 
welke wijk het betreft. De diaconiecollecte kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de 
rekening van de Diaconie: NL51 RABO 0301 3037 38  t.n.v. Diaconie PGA. 
Kerkelijk bureau, Coby Vos en Lieneke Melissant 

 

Pastorale hulp 

Voor pastorale hulp of voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. Zij zijn te bereiken onder de 
volgende telefoonnummers: 
Arie van Houwelingen,                                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)                      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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