Zondag 24 april
24 april
10.00 uur.

Tweede zondag van de Paastijd
Ds. M. Montagne
Lezingen: Genesis 28, 10-22; Openbaring 1, 12b-20; Lucas 24, 13-35.

Wij vieren de tweede zondag van de Paastijd. Dominee Marco Montagne van wijkgemeente
Pniël leidt deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Lena
Hatumena.
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Koffiedrinken
Na de dienst van komende zondag kan gezamenlijk koffie worden gedronken in De Schouw.

Jeugdkerk
Zondag is weer 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 met
elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen met wat er in de Bijbel
staat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats
onder leiding van Adriande Uspessij en Nico Knol.

Toelichting projectteam
Loslaten & Opnieuw beginnen
Vanavond, vrijdag 22 april om 20.00 uur, bent u
allen uitgenodigd in de Grote Kerk.
Het conceptadvies van Loslaten & Opnieuw
beginnen, over de toekomst van onze Protestantse
Gemeente Almelo wordt dan gepresenteerd.
Het is belangrijk deze bijeenkomst bij te wonen. U
kunt uw reactie daarop geven.

Vragen of ideeën hierover: daarvoor kunt u contact opnemen met Jan Boer, Kerkvitaal,
gemeenteadvies en begeleiding.
E-mail: janboer@kerkvitaal.nl
Tel : 06 – 111 11 538
Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie.
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Stichting Help Oost Europa Almelo
Zondag 24 april is na de kerkdienst het koffiedrinken. Dinant Pas van de Stichting Help Oost
Europa vertelt bij die gelegenheid over het werk van zijn stichting. Zo helpen zij momenteel
bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Onze wijkgemeente ondersteunt onder meer met de diaconale collecte en
avondmaalcollectes het werk van deze stichting. Wit u ook helpen? Maak dan een bedrag
over naar NL65 INGB 0008 1116 39 ten name van Stichting Help Oost Europa o.v.v. Hulp
vluchtelingen Oekraïne.
Oekraïne
De tijd is oud, de wereld is moe...
en sukkelt naar het einde toe...
Ooit komen er andere tijden...
De toekomst wenkt...vernieuwing lokt...
En dat mij soms de adem stokt.....
is beslist niet te vermijden....
Zie ik de beelden van 't Journaal...
wordt het teveel...ja allemaal...:
Burgers die niet mochten leven....
Ze zijn zonder reden opgepakt...
Gekneveld en hard neergesmakt...
Met een nekschot snel verdreven....
En achter ieder bedroefd gezicht...
zie ik een diepzwart doodsbericht...
Een beeld dat nooit meer zal
verdwijnen...
Vermoord, vernederd en verschopt...
Het is genocide...die niet stopt....
en vluchtelingen in treinen.......
Deze tijd wordt ooit geschiedenis....
En ik hoop dat het dan ook vrede is....
Het leed wordt opgeborgen....
Maar in deze dagen vol leed en traan....
blijft dit angstige beeld in mij
bestaan........
Ik neem het mee naar elke morgen........
John Veldhuis
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Renovatie kosterswoning
‘Na enkele weken van intensief klussen, schoonmaken en inrichten door gemeenteleden van
de wijkgemeenten is de voormalige kosterswoning zo goed als klaar voor de opvang van
vluchtelingen. Het was hartverwarmend om te zien hoe gemeenteleden van alle
wijkgemeenten goederen om niet aanboden om het huis in te richten. En dat is gelukt. Het
hele huis (met vier slaapkamers) is bijna ingericht en wacht op zijn nieuwe bewoners. Alle
gulle gevers en noeste werkers, hartelijke bedankt. Het was een mooi voorbeeld van een
PGA-project waar alle wijkgemeenten aan meededen’.
Aart Ek, voorzitter algemene kerkenraad, Christina Meier, lid algemene kerkenraad

Nieuws kerkelijk bureau
Geopend op elke eerste donderdag van de maand van 10.00–12.00 uur. Telefonisch
bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. Bij geen
gehoor kunt u de voicemail inspreken.
Collectemunten bestellen
De munten zijn beschikbaar in waarden van € 0,50, € 1,00, € 1,50
en € 2,00. U kunt ze bestellen per 25 stuks. Voorbeeld: u wilt 25
munten van € 2,00 bestellen. U schrijft € 50,00 over op het
onderstaande rekeningnummer met vermelding van ”25 x € 2,00”.
Het is ook mogelijk om bijv. 25 munten van 0,50 en 25 munten van
1,00 tegelijk te bestellen. Dit geeft u dan aan op de
bankoverschrijving.
De muntjes hebben de volgende kleuren:
Groen heeft de waarde van 0,50; geel is 1,00 waard, blauw 1,50 en
voor 2,00 heeft u een rood muntje.
Ze worden verpakt per 25 stuks in een plastic zakje.
U kunt het bedrag overmaken op:
NL45 RABO 0301 3341 10 t.n.v. PGA-Almelo Collectemunten.
De muntjes gaan mee met de collectezakken naar uw wijkkerk, waar
u ze kunt afhalen bij de koster.

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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