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 Dienst van Schrift en Tafel zondag 26 september  
26 
september 
10 uur 

Tweede zondag van de herfst   
Ds. G. Veening, Borne  
Lezingen: Numeri 11, 24-29; Jakobus 4, 11-17; Marcus 9, 38-50. 

 
Het is de tweede zondag van de herfst. Dominee Gerco Veening uit Borne leidt deze dienst 
van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. De cantorij verleent 
haar medewerking. Lector is Lena Hatumena.  
 
Het Heilig Avondmaal wordt vanwege corona anders gevierd. De kerkgangers blijven 
zitten op hun plek. Diakenen bieden het brood en de wijn aan. De avondmaalcollecte is bij de 
uitgang. Deze avondmaalcollecte is bestemd voor het ZWO-project Kinderen in de Knel, 
onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 
                                                                                                     
Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk of print de bijgevoegde orde van dienst uit. De 
liederen worden aangegeven op de liedborden. In de kerk worden geen Liedboeken 
uitgereikt. U mag de liederen meezingen.  
 

Nieuwe coronaregels 

Vanaf zondag gelden de nieuwe coronaregels: er is geen registratie meer bij de voordeur, u 
hoeft zich vooraf niet aan te melden. U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken. 
 
In de kerk geven wij elkaar de ruimte. Coördinatoren in de kerk wijzen u een zitplaats aan.  
 
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.  
 
De viering van de jeugdkerk is deze zondag 26 september in Het Kolkje.   
 

Start beroepingscommissie 

Afgelopen maandag 20 september is de beroepingscommissie voor het vinden van een 
geschikte kandidaat voor de wijkgemeenten Grote Kerk en Noach geïnstalleerd. 
De commissie bestaat uit vier gemeenteleden van elke wijkgemeente. Voor onze 
wijkgemeente zijn dat Lena Hatumena, Vera Blok, Gerco van 't Spijker en Hans Schuttevaar. 
Daaraan toegevoegd zijn een afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad en 
consulentpredikant Marco Montagne, die als een 'herdershond' de commissie bewaakt voor 
eventuele misstappen. 
Nu de commissie is geïnstalleerd moeten nog enkele zaken geregeld worden in het kader 
van de kerkorde. Dit omvat onder meer het opstellen van een profielschets van de predikant 
en aanvullend van de wijkgemeenten. Deze worden zo spoedig mogelijk gedaan. 
Als aan alle formaliteiten zijn voldaan, zal de commissie beginnen met het zoeken naar 
predikanten die beroepbaar zijn. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Die zullen wij 
ook gebruiken, te weten namen vanuit de classis, van het mobiliteitsbureau van de 
Protestantse Kerk Nederland en via een advertentie bij de PKN.  
Daarnaast bent u als wijkgemeenteleden gerechtigd om namen aan te reiken. Wij willen u 
vooral aanmoedigen van dat recht gebruik te maken. 
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Over de voortgang van het werk zullen wij u, wanneer daar aanleiding toe is, op de hoogte 
brengen. Zeker wat betreft namen van kandidaten, werkt de commissie in volstrekte 
geheimhouding en vertrouwelijkheid. 
Wilt u een naam doorgeven, dan kan dat voor wijkgemeente de Grote Kerk bij Lena 
Hatumena, telefoon 06 438 240 12, vice–voorzitter/secretariaat van de commissie. 
Voor wijkgemeente Noach kan dat bij Henk van den Brink, telefoon 06  525 431 01, 
voorzitter van de commissie. 
Lena Hatumena, namens de beroepingscommissie. 

 

Vrijwilligers gezocht 
Het team van De Weijdehof zoekt vrijwilligers voor de verschillende afdelingen. De Weijdehof 
maakt deel uit van zorginstelling Carintreggeland, is gevestigd op de hoek 
Ootmarsumsestraat-Schietspoel in de wijk het Sluitersveld.  
'Wij zoeken ontbijt vrijwilligers voor de donderdag- en vrijdagochtend van 08.00 - 11.00 uur. 
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het fietsen met de duo fiets en wandel vrijwilligers, 
tijden en dagen daarvan kunnen in overleg. Wij zijn het team van een verpleeghuis voor 
ouderen met dementie'.  
Voor meer informatie kunt u mailen met Angela Ouwendijk: 
a.ouwendijk@carintreggeland.nl 

 

 

Stichting Help Oost Europa 

Onze wijkgemeente de Grote Kerk 
heeft vorig jaar het diaconale project 
van de Stichting Help Oost Europa 
financieel gesteund. Dat was een groot 
succes.  
Zo werd de familie Cret in Roemenië 
geholpen met een nieuw huis.  
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de 
nieuwsbrief van Stichting Help Oost 
Europa. 
Zo wordt u op de hoogte gebracht van 
de actuele stand van zaken bij 
projecten van deze stichting.  

 
 

 

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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