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Zondag 20 maart   
13 maart 
10.00 uur. 

Derde zondag van de Veertigdagentijd   
Ds. N. Pronk, Haaksbergen  
Lezingen: Exodus 6: 1 – 8; Romeinen 5: 1 – 11; Lucas 13: 1 – 9. 

 
Wij vieren de derde zondag van de Veertigdagentijd. Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen 
leidt de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Met medewerking van de 
cantorij. Lector is Elselien Corté. 

 
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   
 

Kosterswoning voor Oekraïense vluchtelingen 
‘In nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de Algemene 
Kerkenraad (AK) vorige week besloten om de kosterswoning van de Pniëlkerk snel 
bewoonbaar te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Het CvK stelt hiervoor financiële 
middelen ter beschikking. Intussen is een groot aantal vrijwilligers vanuit de hele 
Protestantse Gemeente Almelo (PGA) aan de slag gegaan met de nodige reparaties, wordt 
er behangen en geschilderd. 
Met betrekking tot coördinatie van deze werkzaamheden is Siemen Albada, ouderling-
kerkrentmeester van de Pniëlwijk contactpersoon. 
Als alles meezit zal de woning hopelijk deze week maar zeker voor het eind van deze maand 
gereed zijn. 
In overleg met de gemeente Almelo hopen wij dan tijdelijk onderdak te kunnen bieden aan 
bijvoorbeeld een gezin uit Oekraïne, waarvoor de woning met vier slaapkamers zich 
uitstekend leent. Het is fijn om te zien dat vanuit onze PGA veel vrijwilligers zich spontaan 
aanmelden zodat we kunnen spreken van een PGA-project. Want ook het College van 
Diakenen (CvD) draagt financieel een steentje bij en coördineert de hele inrichting zoals 
gordijnen, meubels, bedden, keukengerei, handdoeken, theedoeken, enzovoort. Uw hulp 
kunnen wij daarbij goed gebruiken. 
U begrijpt vast dat het aanleveren van ‘spullen’ in goede banen moet worden geleid. Daarom 
is Christina Meier, voorzitter van het CvD, bereid gevonden dit te coördineren. Zij zal een lijst 
bijhouden. Dus graag aan haar per email (meimaand1@gmail.com) melden als u spullen ter 
beschikking wilt stellen. Even bellen kan ook op 06 30 56 39 54. 
Intussen hopen en bidden wij dat dit vreselijke oorlogsgeweld in en om Oekraïne zal 
stoppen’. 
Namens de PGA, 
Aart Ek, voorzitter AK 
  

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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