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Zaterdag 24 december, Kerstavond 
 20 uur Ds. Egbert van Houwelingen 

 
Dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo is onze 
gastpredikant als wij samen de dienst van Kerstavond 
vieren. 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 de kerk liggen liturgieboekjes 
voor u klaar. 
 
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 vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. 
Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-
Almelo 
 

 

 
Zondag 25 december, Kerstmorgen, Eerste Kerstdag 
 10 uur Ds. Ria de Vries 

 
Dominee Ria de Vries uit Almelo is onze gastpredikant als wij samen de dienst van Eerste 
Kerstdag volgen. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Kees Blok. 
Medewerking wordt verleend door de cantorij. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief 
gevoegd. In de kerk liggen liturgieboekjes voor u klaar. 
 
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 vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Bevestiging ambtsdrager 

De wijkkerkenraad van de Grote Kerk stelt u voor om mevrouw Anneke Schuttevaar-Flink 
te bevestigen in het ambt van diaken. Als geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal 
deze bevestiging plaatsvinden op zondag 8 januari 2023. 
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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 krijgt 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.  
 

Buurthuiskamer 

Het Leger des Heils in Almelo organiseert in de koude winterdagen een buurthuiskamer voor 
mensen die vanwege de kosten thuis de verwarming niet op een aangename stand kunnen 
zetten. Elke dag zal de buurthuiskamer open zijn op de locatie van het Leger des Heils aan 
de Troelstralaan 1. Vrijwilligers worden gevraagd voor een dagdeel per week die als 
gastvrouw / gastheer dienst willen doen in de buurthuiskamer in Almelo. 
Meer informatie kunt u vinden in de flyers die bij de uitgang in de Grote kerk liggen en via de 
website warmekamers.nl      
  

In memoriam 

Op 2 december 2022 overleed Ann Otten-Wijgerts, die woonde in haar flat met een wijds 
uitzicht over de stad, op de leeftijd van 92 jaar. Eerder woonde ze jarenlang aan de 
Hanzelaan, eerst met haar man Jan Otten, die 32 jaar geleden overleed, daarna alleen, 
maar ze werd omringd door haar drie dochters en velen, die haar opzochten en van haar alle 
aandacht kregen. Ze was geboren in Haren op een boerderij en ging de verpleging in. Haar 
aandacht was gericht op de ander en met haar brede levenservaring en aandacht voor 
cultuur, muziek en literatuur zocht ze diepgang in de gesprekken.  
In  de Grote Kerk kwamen we samen voor een dankdienst voor alles wat zij aan aandacht en 
liefde heeft geschonken aan velen. Haar eigen muziek werd gespeeld. Haar kinderen 
spraken over hun bijzondere moeder. Ze koos voor het thema “gekend worden”. Uitgaande 
van Ps. 139:1-6, 1 Cor. 13: 1-13 en Joh. 15:11 was er niet alleen aandacht voor het kennen 
van mensen, maar ook voor het gekend worden, dat troost biedt in de momenten van alleen-
zijn. Liefhebben is niet alleen een gebod van Jezus voor goed leven, maar het is een 
werkwoord waar zij en ook wij gestalte moeten geven, elke dag opnieuw. Het slotlied was 
“Abide with me…” . Dat ze moge rusten in de vrede van Christus, die nabij is en blijft. Haar 
gedachtenis zij tot zegen.   
dr. Otto Mulder, emeritus predikant van de Grote Kerk Almelo 
 

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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