Dienst van zondag 12 december
12
december
10 uur

Derde zondag van de advent, Gaudete
Ds. N. Pronk, Haaksbergen
Lezingen: Sefanja 3, 14-20; Filippenzen 4, 4-9; Lucas 3, 7-18.

Wij vieren de derde zondag van advent, Gaudete. Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen leidt
de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden van de cantorij
verlenen hun medewerking. Lector is Anja Moet.
Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. Houd in de kerk de 1,5 meter
afstand tot elkaar. U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken.
In de Grote Kerk worden verkorte orden van dienst uitgegeven voor het volgen van de
dienst. Die mag u meenemen naar huis. U kunt ook de bijgevoegde orde van dienst thuis
printen en meenemen naar de kerk.
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.

Praat mee over de toekomst van onze kerk
Het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen had het graag anders
gezien. Liever fysiek met elkaar in gesprek. Maar dat gaat de komende
tijd niet lukken. Daarom nu een aantal Zoomsessies. Wil je er ook bij
zijn? Meepraten over de toekomst van onze kerk?
Geef je dan op! Je kunt deelnemen aan meerdere sessies, gewoon
vanachter je computer/laptop/tablet. Dat is dan wel weer het voordeel.

Zoomsessies

datum

tijdstip

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderdak / Bestuur en Ondersteuning
14 december

20.00 – 21.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgeven
Wil je je via de mail opgeven? Aanmelden kan tot 4 dagen voor de Zoomsessie. Dus tot 10
december. Na je aanmelding ontvang je op de dag van de sessie de inlogcode. Mailen kan
naar: janboer@kerkvitaal.nl
Tot ziens bij een van de sessies!
Jan Boer, projectleider

1

Wij gedenken Janny Voort-Grootenhuis
Op zondagmorgen 28 november is geheel
onverwacht op 85-jarige leeftijd overleden Janny
Voort–Grootenhuis. Zij woonde jarenlang met
haar man Henk aan de Rengelinkstraat 27.
Trouwe kerkgangers waren zij en beiden heel lang
lid van Credo Cantabile en Henk ook van het
Almelo's Christelijk Mannenkoor.
Janny leerde ik kennen van de Bijbelleesgroep op
donderdag in De Schouw. Zij nam iedereen voor
zich in en had een groot sociaal talent van huis uit
meegekregen. Een geweldige moeder en oma en
steun en toeverlaat van haar man. Maar ook
daarbuiten. Ik sprak na de crematieplechtigheid
met twee buurvrouwen, die vol lof zeiden, zo één
als Janny krijgen wij niet meer. Kinderen hebben
haar met mooie verhalen herdacht en
kleinkinderen onder veel tranen in Usselo.
Gelukkig kon echtgenoot Henk overal bij zijn. Hij
ging de laatste tijd zo achteruit dat hij vrijdag 26
november moest worden opgenomen in het
ziekenhuis. De volgende dag belandde Janny
naast hem met een aorta-breuk bij haar hart, die
niet meer was te behandelen. Ze wist dat ze ging sterven. Maar hoe rustig en vol overgave
was ze toen ik die middag bij hen kwam en met hen kon bidden en Gods zegen geven. In die
overgave aan de Eeuwige en in de aandacht voor de mensen om haar heen heeft ze heel
haar leven geleefd en is ze op het laatst gestorven. Zo kon ze haar zegen en alle goeds nog
geven aan kinderen en kleinkinderen. Een lichtend voorbeeld is van ons heengegaan.
ds. Arie van Houwelingen

In memoriam Janna Willemina Procee-Winkel
Haar beginpunt was haar geboortedag op 25 januari 1934 in Wierden. Haar levenseinde
werd ingezet met een val in haar appartement in Hoog Schuilenburg op 13 november. Jannie
werd opgenomen in het ziekenhuis Hengelo en daarna op 23 november in verpleeghuis
Eugeria. Hier overleed zij zondag 28 november.
Bij Tilanus, de textielfabriek, begon zij haar werk. Zelfstandig zijn en niet afhankelijk zijn was
voor haar een levensmotto. Ze trouwde met Freddy Blaak, woonden aan de Haydnlaan en
bleven kinderloos. Hij overleed in 1997. Zij was bij mijn komst in Almelo diaken en later
ouderling in de Grote Kerk, waar ze vele taken had als hulpkoster, schoonmaakster van het
Kerkelijk Bureau, lid van de cantorij en bestuurslid van de Ouderen Ontmoetingsgroep.
Haar betrokkenheid bij de kerk was groot. We begonnen haar uitvaartdienst dan ook met
Psalm 84.
In 2005 verraste ze velen door haar huwelijk met Jaap Procee, die op zijn wijze vorm gaf aan
het ambt van diaken. Ze waren zielsgelukkig. Het waren voor hen tien gouden jaren. Hij
verongelukte op de fiets bij het rondbrengen van bandopnames en de kerkelijk post. Haar
leven stortte in maar dankzij haar wilskracht en geloof kwam ze terug.
Twee jaar geleden moest ze afscheid nemen van haar huis en ging zij wonen in zorgcentrum
Hoog Schuilenburg, gesteund door Ina, haar achternichtje en ondergetekende.
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De corona kwam en haar bestaan werd eenzaam. In de Adventstijd kreeg ze zondag 28
november de bloemen uit de kerk, kort daarop stierf zij in vrede.
In de dienst hebben we haar bewogen levensloop en haar liefde voor het koninklijk huis
beschreven. We lazen Psalm 139 over de nabijheid van God en Mattheus 6: 25-34 over de
bezorgdheid die ons geloof in het komende Koninkrijk in de weg staat. Op U mijn Heiland blijf
ik hopen, zongen we met de bede Blijf in uw liefde mij bewaren. Ze werd uitgedragen onder
de orgelklank van U zij de glorie. In het graf voor Jaap werd ze bijgezet, zoals beiden wilden.
Haar grote inzet voor de Grote Kerk is van blijvende waarde. Haar gedachtenis zij tot zegen!
dr. Otto Mulder.

Helpen bij
het filmen
in de
Grote Kerk
Het team KerkTV van de Grote
Kerk zoekt
uitbreiding.
Gezocht worden
mensen die er
plezier in hebben
tijdens de
kerkdienst of
uitvaartdienst
onze camera in
de Grote Kerk te
bedienen.
Met hulp van een toetsenbord wordt de camera bediend. Hiermee omgaan is zo geleerd.
Interesse? Meld u aan bij onze koster Jurrien Witvoet, onze ouderlingen Vera Blok of Hans
Schuttevaar of anders bij de scriba. Zie daarvoor onderaan deze nieuwsbrief het emailadres.

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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