14 MEI 2020
Afscheid dominee Pieter Endedijk
Onze dominee Pieter Endedijk nam afgelopen zondag afscheid van
wijkgemeente de Grote Kerk. Dat gebeurde na het morgengebed in de Grote
Kerk. Voorzitter Gerard ter Haar van wijkgemeente de Grote Kerk hield een
korte toespraak waarbij de zevenjarige ambtsperiode van dominee Pieter
Endedijk in Almelo de revue passeerde. Ook Aart Ek, voorzitter van de
algemene kerkenraad en Marco Montagne, predikant van wijkgemeente de
Pniël en voortaan consulent van wijkgemeente de Grote Kerk, voerden het
woord. Het was vanwege de coronacrisis een aangepast afscheid van de
predikant die met emeritaat gaat. Zondag 30 augustus kunnen
gemeenteleden persoonlijk afscheid nemen van dominee Pieter Endedijk.

De kerkdienst van komende zondag
Komende zondag 17 mei gaat dominee Ria de Vries voor. Het is de zesde
zondag van Pasen. Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking
aan deze dienst. U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk beluisteren door
naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
Klik daarna op de juiste datum en op
om de uitzending te beginnen.
U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en dan ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk. De
uitgewerkte orde van dienst met de liederen treft u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Jeugdkerk
De jongeren van de jeugdkerk verzamelen zondagmorgen om 10 uur bij het Kolkje. De groep gaat wandelen
in de Gravenallee. Al lopend wordt een thema behandeld.

Naar elkaar omzien
Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen hun uiterste best
hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Op onze website www.pga-grotekerk.nl vindt u onder
het hoofdstuk kerkelijke organisatie het cluster of de wijk waartoe u behoort en de contactpersoon die u
telefonisch kunt benaderen.

Pastorale zorg
Tijdens het consulentschap kan wijkgemeente de Grote Kerk bij dringende pastorale hulp een beroep doen
op emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt contact opnemen
met de scriba, om te overleggen hoe in zo’n geval te handelen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784

