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Zondag 16 januari, oecumenische viering 
Komende zondag 16 januari begint de Gebedsweek voor de 
Eenheid van de Christenen. We houden een oecumenische 
viering in kerkgebouw De Bleek aan de Hofstraat.  

In de Grote Kerk is deze zondag geen viering. 

De dienst van zondag 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. Christenen in het Midden Oosten 
hebben deze viering voorbereid. Het thema is: ‘Licht in het 
duister’.  
Domina Monica Schwarz: De dienst begint om 10.00 uur en is 
via de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events te 
volgen. In kerkgebouw De Bleek zijn mensen die alleen zijn en 
graag naar de kerk willen, van harte welkom. 

Lectoren zijn Ineke Munter van wijkgemeente de Grote Kerk en 
Elly Nekeman van de Doopsgezinde Gemeente Twente. 

Tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 
zijn volgende week doordeweeks geen oecumenische 
vespers gepland. 

 

Actie Kerkbalans 2022 
Komende zondag 16 januari begint de actie Kerkbalans. Ruim 40 vrijwilligers brengen de 
enveloppen bij onze gemeenteleden thuis. Omdat we nog steeds te maken hebben met de 
beperkende coronamaatregelen, gaat het inleveren van de toezeggingsformulieren anders  
dan we gewend zijn. Er zijn drie mogelijkheden: 
1.  U kunt uw toezegging digitaal verwerken (zie achterzijde toezeggingsformulier) 
2.  U kunt het ingevulde toezeggingsformulier inleveren bij de kerk. De brievenbus is bij de 
     ingang van de Schouw 
3.  U kunt het ingevulde toezeggingsformulier in de bijgevoegde antwoordenvelop doen en per  
     post verzenden (postzegel is niet nodig). 
Hartelijk dank voor uw toezegging. Samen vormen wij wijkgemeente Grote Kerk. 
Namens uw wijkkerkenraad Ineke Munter 
 

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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