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 De viering van zondag 18 juli 
18 juli 
10 uur 

Vijfde zondag van de zomer   
S. Visser, Almelo  
Lezingen: Jeremia 23, 1-6; Efeziërs2, 11-22; Marcus 6, 30-44. 

 
Het is de vijfde zondag van de zomer. Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt deze 
dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Margit van 
Roosendaal.   
                                                                                                        
Neem uw eigen Liedboek mee naar de Grote Kerk of print de bijgevoegde orde van dienst. In 
de kerk liggen verkorte orden van dienst die u mee mag nemen naar huis. De liederen 
worden aangegeven op de borden. In de kerk worden vanwege coronamaatregelen geen 
Liedboeken uitgereikt. U mag de liederen op ingetogen wijze meezingen. 
 
Gewerkt wordt met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren in de kerk die u een 
zitplaats aanwijzen. Het blijft gewenst vooraf aan te melden: Stuur 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.  
 
-- Bij de uitgang van de Grote Kerk vindt u het blad Zomer van www.welkomindekerk.nl  U 
mag dit magazine gratis meenemen. 
 

Zingen in coronatijd  
“De pandemie heeft het vanaf half maart 2020 de gemeente onmogelijk gemaakt bijeen te 
komen en zingend Gods Lof gaande te houden. En dat werd niet anders toen op bescheiden 
schaal kerkgangers aanwezig mochten zijn, want zingen bleek uit den boze. Op zo’n 
moment wordt pijnlijk ervaren hoezeer dat belangrijke element van de liturgie wordt gemist. 
Onafgebroken heeft een kleine groep zangers uit onze wijkgemeente deze rol overgenomen. 
Enerzijds was er het bizarre gevoel steeds voor een lege kerk te zingen. Anderzijds was er 
het gevoel met iets wezenlijks bezig te zijn en een belangrijke bijdrage te kunnen en te 
mogen leveren aan het gaande houden van de Lofzang namens de wijkgemeente. Ikzelf heb 
ook nooit de behoefte gevoeld te verzuimen als dat niet nodig is. Ook bij uitvaarten van 
gemeenteleden was de groep bereid de zang te verzorgen. Dankzij de permanente 
aanwezigheid van goede solozangers (Dick en Jurrien) zijn we ook in staat geweest de vele 
onberijmde psalmen uit het Liedboek regelmatig tot klinken te brengen zoals we voorheen 
ook deden. Ondanks de nare aanleiding heerst bij ons een gevoel van dankbaarheid dat wij 
mochten helpen deze bijzondere tijd zingend door te komen. De gemeente mag nu zelf weer 
die rol vervullen. Maar als het weer nodig zou zijn, staan we er zo weer.”  
Henk Kamphuis, organist en begeleider cantorij  
 

Vrijwilligers gezocht 
De Grote Kerk is weer open voor publiek. Dat geldt vooralsnog voor de zaterdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur. De groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat deze openstelling mogelijk is, 
zoekt uitbreiding. Daarom hierbij de oproep aan u allen zich te melden. Dat kan bij Harry 
Konijnenbelt, via email te bereiken: harry@konijnenbelt.nl 
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In memoriam 

Betty Slaghuis is geboren in 1943 als één na oudste kind in het gezin Boeve-van Petersen in 
Nijverdal. Het gezin bestaat uit elf kinderen en groeit op in Nijverdal. Zij trouwt 3 juni 1962 
met Gerrit Slaghuis en gaat na haar huwelijk wonen in Almelo, aan de Planthofsweg 2. Betty 
gaat inwonen bij Gerrit Jan Slaghuis en Anna van de Keuken en begint zo aan haar  
huwelijkse bestaan. In 1968 wordt haar oudste dochter Riejanne geboren en tot haar grote 
geluk volgt in 1974 dochter Marleen. Er breekt een fijne harmonieuze gezinstijd aan met veel 
levensvreugde tot Gerrit in 2007 ernstig ziek wordt. Mede door de zorgen rondom het  
ziek zijn van Gerrit ontwikkelt Betty een ernstige immuunziekte. De jaren die volgen bestaan 
uit veel ziekenhuisopnames en afnemende gezondheid. Na het grote verdriet om het 
overlijden van haar man Gerrit blijft zij alleen aan de Planthof wonen. Samen met 
ondersteuning van haar dochters Riejanne en Marleen tot in mei van dit jaar. In juni 2021 
overlijdt Betty na een periode van ziek zijn in verpleeghuis Eugeria.  
Tijdens haar afscheidsdienst voor het leven hebben wij het gedicht ‘Onder de appelboom’ 
’van Rutger Kopland gelezen. Dit gedicht geeft iets van het geluk weer dat Betty heeft 
ervaren in haar leven. In het gedicht worden van die zeldzame momenten weergegeven dat 
alles goed is zoals het is, de harmonie en het fijn hebben met elkaar. 
Tijdens haar uitvaart is gekozen voor Psalm 23. Over de Heer, die een herder voor ons leven 
wil zijn. Een levende relatie met ons wil en ons voegt in zijn nabijheid in de kudde als een 
schare die niemand tellen kan. De Heer is mijn herder, die zorgt draagt dat het ons aan niets 
ontbreekt. De Heer troostte haar dochters Riejanne en Marleen, familie en kennissen in 
verdriet en gemis bij de lege plaats die zij achterlaat. 
Sape Visser, geestelijk verzorger Grote Kerk 

 

Voor uw agenda: 
Zondag 5 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Dit wordt feestelijk gevierd 
voor jong en oud in en bij de Grote Kerk. Nadere gegevens hierover volgen nog. 
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.  
 

Op weg naar nieuw ‘kerk zijn’ in Almelo! 
Dit Is de titel van de brief die deze week aan alle gemeenteleden 
van de Protestantse Gemeente Almelo is gestuurd. In deze brief 
wordt aandacht geschonken aan het project Loslaten & Opnieuw 
beginnen. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, graag een 
mail aan scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  De brief wordt u dan 
digitaal toegestuurd. 
 

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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