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Zondag 13 maart   
13 
maart 
10.00 
uur. 

Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd   
Ds. A.T de Vries, Almelo  
Lezingen:  
Exodus 34, 27 – 35; 
1 Korintiërs 13, 1 – 13;  
Lucas 9, 28 – 36. 

 
Wij vieren de tweede zondag van de 
Veertigdagentijd. Dominee Ria de Vries uit 
Almelo leidt de dienst. 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. 
Met medewerking van de cantorij.  
Lector is Anja Moet. 

 
De vieringen zijn ook online met beeld en geluid 
te volgen.  
Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-
Kerk-Almelo   
 

 

 

Wij gedenken  
Op woensdag 23 februari is op 66-jarige leeftijd overleden Gerda Hemmink–Steenhagen. 
Zij woonde met haar man Evert aan Wittem 45. ‘In liefde losgelaten’ stond boven het 
overlijdensbericht en boven de liturgie. En zo hebben zij dat ook gedaan. Op een 
zonovergoten dag in februari toen uitzonderlijk veel mensen naar de Grote Kerk waren 
gekomen om afscheid van haar te nemen. De kinderen zeiden: ‘Mamma was warm, 
liefdevol, zacht, vol humor, met oog voor detail en een groot gevoel voor rechtvaardigheid’. 
In de dienst hebben zij daar treffende voorbeelden van verteld. De kleinkinderen mochten 
aan het begin de kaarsen aansteken bij hun lieve oma en later op het kerkhof, toen de kist, 
eigenlijk een mand, was gedaald, gooiden ze er allemaal bloemblaadjes op. En aan de 
kinderen die te klein waren om er bij te zijn, zal later veel verteld worden, zoals Gerda dat 
deed over haar vader. Zij stond net als hij in het leven, vol verwondering en respect voor al 
wat leeft, beleefde God in al die schoonheid en ook in muziek.  
De woensdagavond was jarenlang  heilig, want dan repeteerde haar koor, Toonkunst. Zij 
waren met velen gekomen en zongen een stuk door Gerda gekozen, niet wetend hoe 
actueel dit gebed ‘zu unsern Zeiten’ zou zijn:   
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Velen waren onder de indruk dat je zo als Gerda in het leven kan staan, vertrouwend ook als 
een ziekte je jarenlang in de greep houdt. ‘Als God mijn God maar voor mij is..’ 
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn en mogen Evert en de kinderen elkaar steunen om dit 
verlies te dragen.  
Dominee Arie van Houwelingen 
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In memoriam  
Zondag 27 februari is onverwacht overleden Leidy Weltevreden–Lenderink op de leeftijd 
van 85 jaar. Leidy is geboren op 27 november 1936 en heeft een fijne onbezorgde jeugd 
gehad aan de Nijreesweg met alle familie dichtbij, zoals dat vroeger vaak gebruikelijk was. 
Na 33 jaar huwelijk is haar man Wim plotseling overleden. Zij heeft daar heel veel verdriet 
van gehad. Leidy was erg zorgzaam en toonde interesse in iedereen en werd altijd omringd 
door veel mensen. Leidy kwam graag naar de kerkdiensten in Hoog Schuilenburg en was 
ook actief betrokken bij het kerkkoor van de protestantse gemeente Almelo, Credo Cantabile. 
Leidy was vrijwilligster in ons stiltecentrum en ging verder graag naar de middagen van de 
ouderen ontmoetingsclub. 
Donderdag 3 maart werd de dankdienst voor haar leven gehouden in het crematorium in 
Almelo. Wij stonden stil bij een tekst die Leidy zelf had uitgekozen: 1 Korintiërs 13: 13. Ons 
resten geloof, hoop en liefde, deze drie maar de grootste is de liefde. Mogen haar kinderen 
en kleinkinderen verder kunnen met alles wat zij aan liefde en zorgzaamheid van haar 
hebben ontvangen. En mogen zij zich gedragen weten door de liefde van God. 
Geestelijk verzorger Sape Visser 
 
 

Oproep Kerk in Actie 
Via de Protestantse Kerk Nederland werd de 
volgende oproep aangereikt: De oorlog in 
Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor 
de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan 
naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken 
en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid 
in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die 
overal onderweg opvangmogelijkheden bieden. In 
elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak 
en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.  
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u 
de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket 
met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.  
Maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank! 
 
 

Pastorale hulp 

Voor pastorale hulp of  een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Hun telefoonnummers zijn: 
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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