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Zondag 27 maart  dienst van schrift en tafel 
27 maart 
10.00 uur. 

Vierde zondag van de Veertigdagentijd   
Ds. P. Endedijk, Arnhem  
Lezingen: Jozua 5, 10 – 12; 2 Korintiërs 5, 14 – 21;  Lucas 15: 11 – 32. 

 
Wij vieren de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Onze vroegere predikant Pieter 
Endedijk uit Arnhem leidt deze dienst van schrift en tafel. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. Met medewerking van de cantorij. Lector is Gerry Konijnenbelt. 
  
Het belooft een bijzondere dienst te worden voor jongeren en ouderen met na afloop het 
koffiedrinken in de Schouw. Dit laatste kon vanwege corona een heel lange tijd niet 
plaatshebben.  
 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo   
 
Pieter Endedijk over de dienst van zondag: ‘Dit is de vierde zondag 
in de veertigdagentijd en die draagt de naam ‘Laetare’, dat betekent 
‘Verheug u’. Die woorden komen uit Jesaja 66,10 en we zijn 
inmiddels in onze kerk gewend om die woorden te zingen als 
antifoon bij de eerste psalm, vanouds is dat voor deze zondag 
Psalm 122. 
Maar die psalm klinkt niet, of eigenlijk wel. Vandaag is de dienst 
een proef. Helaas is in onze kerk de kinderkerk op dit moment even 
niet meer mogelijk, maar wij willen wel proberen om in de dienst de 
woorden zo te kiezen dat jongeren niet meteen buitengesloten 
worden. Daarom beginnen wij deze dienst met lied 175, en dat is 
ook een lied over de stad waarover Psalm 122 spreekt. 
Er is nog een wijziging. De oudtestamentische lezing die voor deze 
zondag is aangewezen (uit 2 Kronieken) is niet zomaar te begrijpen 
en wordt daarom vervangen door enkele verzen uit Jozua 5: het 
volk Israël viert in de woestijn het paasfeest. Dat is de lezing die 
ook op deze zondag in alle rooms-katholieken kerken klinkt. 
Is dat niet een beetje voorbarig: nu al lezen over het paasfeest? Deze zondag wordt ook wel 
‘Klein Pasen’ genoemd: nu krijgen we Pasen al in beeld. De kleur van de zondag is niet 
paars, maar roze, dat is meer naar het licht toe. 
Bij een feest hoort een maaltijd. En over die maaltijd wordt niet alleen gesproken in Jozua 
maar ook in het evangelie, Lucas 15,11-32, dat bekende verhaal over de verloren zoon. Een 
verhaal dat eindigt met een maaltijd. Maar wie is nu die verloren zoon? Dat is de zoon die 
uiteindelijk niet aan de maaltijd deelneemt. 
Elke maaltijd is weer opnieuw een opdracht om verschillen te overbruggen. Daarom vieren 
wij ook in de kerk de maaltijd en juist op deze zondag, een maaltijd om zicht te houden op de 
maaltijd van Pasen. 
Ook bij de keuze van de andere liederen is gelet op verstaanbaarheid voor iedereen! 
 
Het evangelie van deze zondag is vol tegenstellingen en het klinkt in deze tijd waarin een 
oorlog mensen tot vijanden van elkaar maakt. Dat wij hopen en bidden dat tegenstellingen 
overbrugd zullen worden, zingen wij met het slotlied (993).’ 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Opbrengst avondmaal 

collecte voor Oekraïne 
De opbrengst van de avondmaalcollecte 
van komende zondag is bestemd voor de 
Stichting Help Oost Europa Almelo. Deze 
stichting verzorgt de hulp aan 
vluchtelingen uit Oekraïne. Dat gebeurt 
ter plekke. Zo is onlangs opnieuw een 
transport met eten, drinken, pampers en 
medicijnen naar Moekatsjeve, Oekraïne, 
gegaan. De stichting heeft een 
contactpersoon ter plekke. Vorig jaar 
hielp onze wijkgemeente de stichting met 
een project in Roemenië. De opbrengst van Follow the Light, Brand een kaarsje voor 
Oekraïne, begin maart in onze kerk ging ook naar deze stichting. 
 

Stille zaterdagtocht 16 april 2022 
‘Als je indrukwekkende of verdrietige gebeurtenissen hebt meegemaakt, ga je bijna 
automatisch verhalen vertellen. Verhalen over wat je ervaren hebt, verhalen over wat er 
gebeurd is. Samen haal je ervaringen van eerder op, en die herinneringen maken verhalen. 
Met de Stille Zaterdagtocht willen we stil staan bij een paar verhalen over Jezus in de Bijbel. 
Wat doen die verhalen met jou, wat heb je vandaag beleefd tijdens de fiets- of autotocht 
langs een aantal herinneringspunten. Of onderweg. Het is mooi om na afloop te luisteren 
naar de verhalen van vandaag, naar jouw belevenissen. En dan helpt het om er wat bij te 
drinken of te snoepen. 
We hebben een fiets- en een autotocht georganiseerd op zaterdagmiddag 16 april. In de 
tocht hebben we een aantal opdrachten voorzien, waarmee we het vertellen van verhalen 
proberen te stimuleren. We starten bij de kerkgebouw De Bleek (Hofstraat 1), om 14.00 uur.  

De duur van beide tochten is ongeveer 2 uur (de fietstocht is ongeveer 20 km). 
 
Vooraf opgeven is gewenst en geef ook aan of u de fietstocht of de autotocht gaat doen. 
Voor opgeven of bij vragen kunt u terecht op adres: stillezaterdag@pga-almelo.nl.’ 
Aafke Hagens en Nico Knol 

 
 

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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Wij komen naar u toe 
In de maand april komen wij naar u toe. Graag presenteren wij dan ons 
conceptadvies. Hoe ziet onze kerkgemeente van de toekomst eruit?  
 
Alle themagroepen hebben de plannen ingeleverd. Het projectteam stelt nu het 
integrale advies op. Dit advies wordt voorgelegd aan de algemene kerkenraad. Daarna gaan wij de 
wijken in om ons advies toe te lichten. Als alle reacties binnen zijn, stellen wij een definitief advies op 

en leggen dit voor aan de algemene kerkenraad. In principe is de besluitvorming op 12 mei. Na dit 
‘voorgenomen’ besluit wordt u als gemeentelid nog gekend en gehoord. U kunt dan uw mening over 
het voorgenomen besluit kenbaar maken aan de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad 
neemt het definitieve besluit.  

Alvast noteren 
Noteert u alvast de volgende data? Onder voorbehoud. Via uw eigen wijkgemeente krijgt u dan te 
zijner tijd meer informatie. 
Grote Kerk    - vrijdag 22 april ‘22 
Pniël      - maandag 25 april ‘22 
NOACH                  - dinsdag 26 april ‘22 
De Bleek/De Ontmoeting  - donderdag 28 april ‘22 
 
Vraag of ideeën?  
U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en -
begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06 111 11 538. 
Meer informatie 
Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie.  
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