Grote Kerk dicht, diensten online
De Grote Kerk is vanwege de coronamaatregelen gesloten. Helaas betekent dit dat u de
dienst van Kerstnacht en Kerstmorgen niet in de uw zo bekende 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.

Kerstnachtdienst vrijdag 24 december
24
december
20 uur

Kerstnachtdienst
Ds. W. Blanken, Zutphen
Lezingen: Jesaja 8, 23b - 9,7; Titus 2, 11 - 14; Lucas 2, 1 - 20.

Dominee Wim Blanken uit Zutphen leidt de
Kerstnachtdienst, die om 20.00 uur begint. Het orgel
wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden
van de cantorij verlenen hun medewerking. Lector is
Gerry Konijnenbelt.

Kerstmorgen, Eerste Kerstdag
zaterdag 25 december
25
december
10 uur

Kerstmorgen
Ds. A.T. de Vries, Almelo
Lezingen: Jesaja 52, 7 - 10; Hebreeën 1, 1 - 12; Johannes 1, 1 – 14.

Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt de dienst van Kerstmorgen, die om 10.00 uur begint.
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden van de cantorij verlenen hun
medewerking. Lector is Lena Hatumena.

Viering Tweede Kerstdag, zondag 26 december
Op Tweede Kerstdag sluiten wij als wijkgemeente aan bij de online viering in kerkgebouw De
Bleek aan de Hofstraat. Dominee Marco Montagne gaat voor, lector is Kees Blok van onze
wijkgemeente. De dienst begint om 10.00 uur.
Vanwege de lockdown is deze viering alleen digitaal te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071-Open-Oecumenische-Gemeente-De-Bleek---Almelo
Dominee Monica Schwarz van De Bleek: ‘We maken een uitzondering voor alleenstaanden
die deze feestdagen alleen zijn. Zij kunnen als zij dat willen de viering in De Bleek
meemaken’.
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De invloed van armoede op zingeving
Onze stagiaire Wilburt Laarman presenteert
maandagavond 10 januari 2022 zijn
onderzoek De invloed van armoede op
zingeving. U kunt u zich als lid van onze
wijkgemeente aanmelden voor deze digitale
presentatie via Zoom.
Wilburt meldt hierover het volgende: ‘Naast
mijn stage in uw wijkgemeente de Grote Kerk
heb ik afgelopen jaar samen met een
medestudent, Maghali Haas, aan de
christelijke Hogeschool Viaa in Zwolle,
onderzoek mogen doen naar de invloed van
armoede op zingeving. Maghali deed dat in Almere, ik in Almelo. Dit alles heeft tot
verrassende inzichten geleid waar het onder andere gaat over gezondheid, relaties, de
waarde van en kijk op zaken. Wij zouden onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen,
graag in een online ontmoeting met u willen delen. Wij doen dat maandagavond 10 januari
2022 van 19.30 tot 20.30 uur via de digitale weg Zoom.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, wilt u zich dan uiterlijk maandag 3 januari 2022
aanmelden door een email te sturen naar w.laarman@viaa.nl . Wilt u hierin ook aangeven of
u gebruik kunt maken van uw telefoon voor het meedoen aan een zogeheten Mentimeter
(beantwoorden van enkele vragen/stellingen)’.

Geen kerstviering Hoog Schuilenburg
De al geplande kerstviering in zorgcentrum Hoog Schuilenburg kon deze week niet
doorgaan. De liturgie, aldus onze geestelijk verzorger Sape Visser, was al gedrukt. Die is
uitgedeeld aan de 35 bewoners die zich voor deze viering hadden opgegeven. Er waren ook
bewoners van andere kerkgemeenschappen die zich voor deze traditionele dienst hadden
opgegeven. Zij ontvingen deze week ons dagboekje voor de advents- en kersttijd.

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Zij zijn te
bereiken onder de volgende telefoonnummers:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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Nog lang niet uitgepraat…met Zoom
We kijken terug op drie mooie zoomsessies in november en december.
Tientallen gemeenteleden dachten mee over de verschillende thema’s.
Natuurlijk hadden we liever livesessies gehad (met pizza en zelfgemaakt
lekkers 😉), maar als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals
het kan. We zijn blij met de bijdragen van gemeenteleden. Dank
daarvoor.

Hoe staat het er voor?
We schetsen een paar ontwikkelingen:
De themagroep Identiteit/Pluriformiteit en Vieren (liturgie) denkt een nieuw concept uit.
De themagroep Pastoraat en Dienen maakt keuzes voor de plekken waar men in de wijken present
wil zijn.
De themagroep Jeugd en Jongvolwassenen doet erg haar best om nog extra input te krijgen van de
leeftijdsgroep tussen 20 en 45 jaar. Dat blijkt nog niet mee te vallen.
De themagroep Gemeenteopbouw en Leren heeft haar ‘verlanglijstje’ al ingeleverd bij Onderdak.
De themagroep Onderdak is gevraagd een scenario uit te werken voor de situatie dat een aantal
gemeenteleden van de Ontmoeting zich niet meer onder de PGA wil scharen waardoor de
randvoorwaarden wijzigen.
Tenslotte werkt themagroep Bestuur en Ondersteuning nu vooral aan de uitwerking van het laatste.
We zien steeds meer een kruisbestuiving tussen de themagroepen. ‘Alles heeft met alles te maken’.

Redden we januari?
Het is de bedoeling in januari een voorlopig advies uit te brengen aan de algemene kerkenraad. Of
dat gaat lukken? Corona speelt ook ons parten. Fysiek vergaderen is fijner, maar lastiger deze tijd.
Ook het aanpassen van de kaders brengt extra werk met zich mee.

Waar gaat het advies over?
We streven ernaar een totaalplan neer te leggen: Hoe gaan we opnieuw beginnen? Alle genoemde
aspecten moeten een plekje krijgen. Een hele puzzel waar alle stukjes goed in elkaar moeten passen.

Vraag of ideeën?
U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06 111 11 538.
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