
 
 

 
1 

  
  
  

 Dienst van zondag 12 september  
12 
september 
10 uur 

Dertiende zondag van de zomer   
Ria de Vries, Almelo  
Lezingen: Jesaja 45, 20-25; Jakobus 2, 1-18; Marcus 9, 14-29. 

 
Het is de dertiende zondag van de zomer. Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt de dienst in 
de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Anja Moet. 
                                                                                                     
Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk of print de bijgevoegde orde van dienst uit. De 
liederen worden aangegeven op de liedborden. In de kerk worden geen Liedboeken 
uitgereikt. U mag de liederen - op ingetogen wijze - meezingen. 
 
Registratie is er aan de voordeur en er zijn coördinatoren in de kerk die u een zitplaats 
aanwijzen. Vooraf aanmelden kan: stuur dan een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com  U 
meldt daarbij uw naam en telefoonnummer. 
 

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.  
 

Jeugdkerk 

In het Kolkje naast de Grote Kerk begint deze zondag de Jeugdkerk met het nieuwe 
seizoen. De groep jongeren wordt geleid door Adriande Uspessij en Nico Knol.   
 

Startzondag groot succes 

Zo’n 80 gemeenteleden hebben afgelopen zondag de Startzondag van onze wijkgemeente 
meegemaakt. Het begon met een morgengebed in de Grote Kerk, geleid door onze 
geestelijk verzorger Sape Visser, waarbij Adriande Uspessij aan het einde van de dienst 
uitleg gaf over hetgeen verder die dag zou  gebeuren. 
Het was een feestelijk gebeuren waar eveneens werd stil gestaan bij het feit dat onze koster 
Jurrien Witvoet per september van dit jaar 30 jaar in dienst is van de Protestantse Gemeente 
Almelo. Voorzitter Gerard ter Haar van onze wijkkerkenraad sprak Jurrien toe en 
overhandigde hem namens de gemeente de bloemen van de zondag. In De Schouw werd 
onze koster naderhand eveneens toegesproken door dominee Koos Sluiter. Hij 
overhandigde Jurrien een zelfgemaakt mooi schilderijtje. 
Voor de gemeenteleden was er verder die ochtend genoeg te doen. Een buitenactiviteit met 
als thema groepsgewijs een letter van het woord TOEKOMST fotografisch vast te leggen en 
het beantwoorden van lastige vragen was er een van. Voor hen die liever in de Schouw 
bleven was er de bingo, geleid door Wilburt Laarman. Hierbij waren uiteraard mooie prijsjes 
te verdienen. De Startzondag werd afgesloten met soep, broodjes en een lekker toetje. De 
foto’s van Gerry Konijnenbelt verder in deze Nieuwsbrief geven een indruk van deze 
geslaagde dag.  
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Kerkelijk bureau weer open 

Het kerkelijk bureau gaat vanaf oktober weer open voor publiek: elke 1e donderdag van de 
maand van 10-12 uur. Contante verkoop van collectemunten is niet mogelijk. Voor het 
bestellen van collectemunten kunt u een bedrag storten op IBAN: NL45 RABO 0301 3341 10 
t.n.v. PGA Collectemunten, met vermelding van aantal en soort. De munten worden via de 
collectezakken of op een andere manier kanalen meegenomen naar het kerkgebouw van uw 
wijk. 
De medewerkers zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar op dinsdag-, woensdag-, en 
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Telefoon: 0546-456744,  bij geen gehoor 
kunt u een voicemailbericht achterlaten met uw naam en telefoonnummer, dit wordt zo 
spoedig mogelijk beantwoord.   
Het emailadres kerk@pga-almelo.nl is bestemd voor algemene en financiële zaken. 
Het emailadres leden@pga-almelo.nl is bestemd voor ledenadministratie (voor bv het 
melden van overlijden, verhuizingen e.d.) 
 

Gemeenteberaad 

Volgende week zondag 19 september houden wij na de 
kerkdienst een gemeenteberaad. De projectgroep van Loslaten 
& Opnieuw beginnen, over de toekomst van onze 
wijkgemeente en de Protestantse Gemeente Almelo, verzorgt 
dan een presentatie. Gesproken wordt over de voortgang van 
het proces. Uw vragen worden beantwoord.  
 

 

Bijbelkring in De Schouw 
Al vele jaren komt op donderdag onder leiding van de predikant van de Grote Kerk een 
gespreksgroep bij elkaar. Ondanks corona en ondanks de predikantsvacature in de Grote 
Kerk, zijn we toch doorgegaan en hebben wij inmiddels in 2020 een aantal bijeenkomsten 
gehad. Bijzonder om elkaar in deze tijd te ontmoeten en te spreken. We hebben door de 
open vorm elkaar beter leren kennen en willen nu, na een noodgedwongen corona-stop de 
draad weer oppakken. Met koffie en uiteraard alles corona-proof. We vervolgen onze 
gesprekken rond het boekje van Gerrit de Kruijf, Ethiek onderweg. Inmiddels hebben zich 
voldoende deelnemers aangemeld om met twee groepen te beginnen. Maar er kunnen nog 
wel wat mensen bij. De morgengroep begint om 10.30 uur en de middaggroep om 14.00 uur. 
U kunt zich bij mij voor deelname opgeven. De eerstvolgende keer is donderdag 30 
september. We praten dan over hoofdstuk 3 van genoemd boekje, getiteld Strijd voor 
gerechtigheid. Alle deelnemers ontvangen van tevoren een zogenaamde Leeswijzer die 
bedoeld is als hulp voor het nadenken en spreken over het thema. 
ds. Arie van Houwelingen, Tijhofslaan 69, 7602 HC Almelo 
Telefoon: 0546-433 590 email: a.vanhouwelingen@hetnet.nl 
 

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.  
U kunt in zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar. 
Ben ter Haar, scriba scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  Telefoon 06 8308 1784 
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