Dienst van zondag 20 februari
20
februari
10 uur

Zevende zondag na Epifanie
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo
Lezingen: Genesis 45, 3 – 11.15; 1 Korintiërs 15, 35 - 49; Lucas 6, 27 ‐ 38

Wij vieren de zevende zondag na Epifanie. Dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo
leidt de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Lena Hatumena.
Voor de dienst van zondag zijn de huidige
coronamaatregelen nog van toepassing. De versoepelingen
die vrijdag 18 februari ingaan, gelden voor locaties waar het
tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is.
Voor kerkdiensten is een CTB niet nodig, vandaar dat de
versoepelingen niet voor de kerkdiensten van aankomende
zondag gelden. Dus draag een mondkapje bij het in- en
uitgaan van de kerk. Houd in de kerk de 1,5 meter
afstand tot elkaar. Neem uw Liedboek mee naar de kerk.
In de Grote Kerk zijn verkorte orden van dienst voor het
volgen van de dienst. Die mag u meenemen naar huis. U
kunt ook de bijgevoegde orde van dienst printen en
meenemen.
Online de dienst volgen
De dienst van zondag is online met beeld en geluid te
volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Jeugdkerk
Zondag is opnieuw een bijeenkomst van de Jeugdkerk in Het Kolkje (gebouwtje rechts
achter de kerk) om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we
na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen met wat in de Bijbel staat.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst wordt geleid door
Adriande Uspessij en Nico Knol.

Dienst Hoog Schuilenburg
In zorgcentrum Hoog Schuilenburg aan de Beethovenlaan wordt weer de mogelijkheid
geboden kerkdiensten te organiseren. Volgende week woensdag 23 februari is de viering om
14.30 uur.
De diensten mogen vanwege de huidige coronamaatregelen alleen worden bezocht door
bewoners van Hoog Schuilenburg. De coronamaatregelen zijn daarbij van kracht. Omdat het
afstand houden meer ruimte vraagt, is de dienst in het restaurant met maximaal 30
bewoners.
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Wij gedenken
Op vrijdag 4 februari is toch nog onverwacht overleden Gerrit Albertus Hinnen, lieve vriend
van Jenneke Stegeman. Sinds zomer 2021 verbleef hij in zorgcentrum Het Weggeler, waar
Jenneke hem elke dag bezocht. Op die laatste donderdag bleef ze om hem te helpen bij het
avondeten en hebben ze samen nog koffie gedronken en namen ze als altijd lief afscheid
van elkaar. Die nacht is hij stilletjes heengegaan, en ‘werd verenigd met zijn voorouders’,
zoals dat in het Oude Testament
heet. Daarom is het ook zo mooi
dat naast het graf van zijn
ouders nog een plaatsje voor
hem vrij was. Daar is hij
begraven na een dienst in de
Grote Kerk waar hij met
Jenneke altijd kwam.
Gerrit kreeg het op het laatst erg
moeilijk en dan is de dood ook
een verlossing. ‘De strijd is
gestreden’ stond boven het
overlijdensbericht. In heel zijn
leven was er nogal wat donker.
Vader en moeder verloren in '67
en '70. Met broer Johan daarna
alleen verder, dat ging gelukkig
goed en vooral toen Anny uit Beerzerveld met Johan trouwde. Zij heeft er van het begin af
aan voor gezorgd dat Gerrit er helemaal bij hoorde: samen eten, gezelligheid en toen er een
zoon werd geboren, Gerald, was oom Gait er ook altijd en die werd ook dol op zijn neef. Nog
weer later kwam Jenneke in zijn leven, licht op zijn pad, licht dat hij zelf trouwens ook bracht
met zijn gezelligheid en humor.
Op de dag van zijn begrafenis regende het eerst, maar het werd steeds lichter, zelfs de zon
scheen even op het kerkhof. Zo gaan wij van het donker naar het licht, als we geboren
worden én als we sterven, zo geloven we. Maar dat licht is er ook onderweg als we toch
weer verder kunnen, mensen ons liefhebben en naar ons omzien. Moge dat ook zo zijn voor
allen die Gerrit Hinnen zullen missen.
Arie van Houwelingen, emeritus predikant Grote Kerk

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,
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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