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 Dienst van zondag 10 oktober  
10 
oktober 
10 uur 

Vierde zondag van de herfst   
Ds. P. Endedijk, Arnhem  
Lezingen: Deuteronomium 15, 1-11;  Hebreeën 3, 7-14; Marcus 10, 17-31. 

 
Het is de vierde zondag van de herfst. Dominee Pieter 
Endedijk uit Arnhem leidt deze dienst. Het orgel wordt 
bespeeld door Henk Kamphuis, met medewerking van de 
cantorij. Lector is Kees Blok.  
                                                                                                   
Vanaf deze zondag worden in de Grote Kerk weer 
Liedboeken uitgegeven voor het volgen van de dienst, 
met daarbij de verkorte orde van dienst. De liederen 
worden aangegeven op de liedborden.  
Er is geen registratie bij de voordeur,  u hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken. 
 
In de kerk geven wij elkaar de ruimte.  
 
Online de dienst volgen 

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  te gaan.  
 
De jeugdkerk is deze zondag om 10.00 uur in Het Kolkje, naast de Grote Kerk. De groep 
jongeren wordt geleid door Adriande Uspessij en Nico Knol.   
 

Vrijwilligers gezocht voor Kerk Open 
"Zoals wellicht bekend is de Grote Kerk op zaterdagmiddag open voor bezoekers van 13.00 
tot 16.00 uur. Vóór de coronatijd was de kerk ook open op donderdag en vrijdag van 12.00 
tot 14.00 uur. Helaas zijn nu minder vrijwilligers beschikbaar om te surveilleren, daarom 
hebben we deze weekdagen voorlopig moeten schrappen. 
Graag willen wij terug naar die ruimere openingstijden. Het liefst zouden wij de kerk nog 
vaker openstellen voor mensen die een kijkje willen nemen, nieuwsgierig zijn naar het 
gebouw of de gewijde sfeer in zich willen opnemen. Men kan in het Stiltecentrum 
desgewenst een kaarsje branden of een gedachte opschrijven, voor een geliefde of voor 
zichzelf. Ook willen wij graag de kunstexposities hervatten. 
Daarom willen wij graag nieuwe vrijwilligers werven voor dit dankbare werk. In de eerste 
plaats surveillanten, die (na instructie) eenvoudige vragen kunnen beantwoorden en een 
oogje in het zeil kunnen houden. We werken in paren, er zijn altijd minimaal twee 
surveillanten aanwezig. 
Op zaterdag is er van 14.30 tot 16.00 uur ook steeds een gids aanwezig, die bij orgelspel de 
gasten meer kan vertellen over de kerk. Ook voor deze functie zoeken wij extra vrijwilligers, 
die daarvoor worden voorzien van de nodige informatie en een korte training krijgen. 
Wilt u zich aanmelden als kandidaat-surveillant of -kerkgids, of hierover meer informatie 
krijgen, meldt u dan bij:  
Harry Konijnenbelt, coördinator van de evenementencommissie 
Telefoon: 06-13119848, e-mail: harry@konijnenbelt.nl 
Harry Konijnenbelt 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
mailto:harry@konijnenbelt.nl
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Follow the Light: gevoel en beleving in Almelo 

"Donderdagavond 18 november 2021 kan iedereen die dat wil, mits de regels van corona dat 
dan toestaan, weer deelnemen aan Follow the Light. Net als in 2019 wordt de Grote Kerk 
dan uitsluitend verlicht met kaarsen. Mensen worden op straat uitgenodigd in de kerk je 
eigen lichtje hieraan toe te voegen. Velen blijken aan die uitnodiging gehoor te geven en 
tonen zich verrast over de intense beleving die zij hierbij ervaren. Voor de een kan dit een 
spiritueel moment zijn, voor de ander een moment van rust en bezinning.  
Van 18.00 tot 21.00uur is de Grote Kerk die donderdag open en gaan vrijwilligers het 
centrum in om belangstellenden uit te nodigen. Zij krijgen het kaarsje alvast aangeboden. In 
de kerk vinden zij licht in de duisternis. Je mag door de ruimte naar voren lopen, het eigen 
kaarsje aansteken en toevoegen aan de vele lichtjes die anderen al op de trappen van de 
koorruimte hebben geplaatst. Stilte wordt afgewisseld met stemmige muziek, ter plekke 
uitgevoerd. Je kunt even tot rust komen van een drukke dag, een moment van bezinning 
nemen. Als daar behoefte aan is, kun je de predikant spreken. Een bemoedigende tekst 
meenemen of zelf een gedachte op een briefje schrijven. Alles is open en vrij. Wees 
welkom". 
Adriande Uspessij 
Vrijwilligers die deze avond willen helpen, kunnen zich melden bij Adriande Uspessij, 
auspessij@gmail.com 

 

Pastorale hulp in deze tijd 

"Het is ons, Arie van Houwelingen en Sape Visser, gebleken dat er een nogal hoge drempel 
ligt voordat gemeenteleden een beroep doen op één van ons. Men is nu eenmaal gewend 
dat het initiatief voor een contact uitgaat van de kerk. Maar dat is zeker in deze tijd, nu wij 
geen vaste predikant hebben, voor wijkgemeente De Grote Kerk niet goed mogelijk. Het zou 
jammer zijn als daardoor gewenste pastorale contacten ons ontgaan. Aarzelt u dus niet om 
ons te bellen als u eens met een predikant of geestelijk verzorger wilt praten. Ook kunt u ons 
doorgeven als u zo’n vraag om pastoraal contact tegenkomt. Uiteraard moet dan degene die 
u aan ons doorgeeft daar toestemming voor 
geven. Zo hopen wij als wijkgemeente Grote 
Kerk in situaties waarin dat nodig is, pastoraal 
aanwezig te zijn". 
 
Arie van Houwelingen, 
emeritus predikant (0546 - 433 590) 
 
Sape Visser,  
geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
 
 
 
 
Namens wijkgemeente De Grote Kerk 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
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