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Dienst van zondag 28 november   
28 
november 
10 uur 

Eerste zondag van de advent   
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: Zacharia 14, 4-9; 1 Tessalonicenzen 3, 9-13; Lucas 21, 25-31. 

 
Wij vieren de eerste zondag van advent. Dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo leidt 
de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden van de cantorij 
verlenen hun medewerking. Lector is Kees Blok. 
         

In de Grote Kerk geven wij elkaar de 1,5 meter ruimte 
Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. Houd in de kerk de 1,5 meter 
afstand tot elkaar.  
 
U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken.  
                                                           
In de Grote Kerk worden orden van dienst uitgegeven voor het volgen van de dienst. U kunt 
ook de bijgevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.  
  
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.  
 
 
 

Adventskalender 

In een ander licht is de titel van de 
adventskalender 2021 van de Protestantse Kerk 
Nederland. 
 
Komende zondag vindt u na de dienst achter in de 
kerk deze Petrus-adventskalender. U mag deze 
kalender meenemen naar huis.  
 
Over de kalender schrijft de Protestantse Kerk 
Nederland: 
 
Dit jaar staat in deze adventskalender het 
Bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de 
christenen van toen - en nu - bemoedigen en 
aansporen om in de adventstijd te leven: Hij komt! 
 
In de kalender is bij elke dag een korte 
overdenking beschikbaar, aangevuld met 
gebeden, liederen en gespreksvragen. 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Gedachtenis in Hoog Schuilenburg 

We waren heel blij dat we woensdagmiddag 
toch nog een kerkdienst mochten houden in 
zorgcentrum Hoog Schuilenburg. De dienst 
was in het restaurant met maximaal 20 
personen. Afgelopen zondag was het 
Eeuwigheidszondag. Wij hebben daar in de 
dienst ook aandacht aan besteed. Een kaars 
werd aangestoken voor mensen die wij 
persoonlijk kenden uit de diensten. Zo hebben 
wij Jan Lusthuis, Casper Fekkes en Simon van 
den Broek herdacht. Ook een kaars was er 
voor al hen die niet bij name werden genoemd 
maar die wij in het hart met ons meedragen. 
De vijfde kaars was er voor hen die zonder 
naam zijn. Aan wie niemand meer denkt dan 
God alleen, want ook hun namen zijn 
verbonden aan de naam van onze Heer Jezus 
Christus. Zijn koningschap doet ons geloven in 
een toekomst voor hen en voor ons.' 
 
De kerstviering wordt, als de coronaregels het 
toestaan, 22 december gehouden, om 14.30 uur. 
Sape Visser, geestelijk verzorger 
 

 
In Memoriam 
Simon van den Broek werd geboren op 19 januari 1933 in Rotterdam. Het gezin bestond uit 
vier personen waarvan Simon de jongste was. Opgegroeid in een gereformeerde omgeving 
en in het Rotterdamse van voor- en vooral tijdens de oorlog zou een groot deel van zijn 
jeugd beslaan. Na de bevrijding, maar vooral als gevolg van de hongerwinter 1944, is Simon 
met zijn zus in Aalten geweest om aan te sterken alvorens de HBS-opleiding te volgen. 
Na deze opleiding besloot Simon elektrotechniek aan de HTS te gaan studeren. Intussen 
actief in het jongelingenleven van Rotterdam leerde hij tijdens de dagelijkse fietstocht naar 
school Rieke kennen. Tijdens een georganiseerd kampeerweekend in 1951 in de 
schaapskooi te Ede leerden zij elkaar beter kennen en zo werd de basis gelegd voor een 
langdurige relatie. Het duurde tot 1957 voordat zij konden trouwen. 
In zijn afscheidsdienst hebben wij gelezen uit Romeinen 8: 18 en 19. Simon had bewust 
deze verzen uit Romeinen opgeschreven. Hij geloofde in Gods luister die zal worden 
geopenbaard. In vers 18 proefde hij een belofte voor de toekomst. Als sprake is van lijden 
zal dat in de toekomst overgaan in luister. Paulus spreekt dat uit, zonder de minste twijfel. 
Simon zelf gaf aan dat hij een liefdevol en heerlijk leven heeft gehad. Mogen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen verder kunnen met alles wat zij aan liefde en zorgzaamheid van 
hem hebben ontvangen. En mogen zij zich gedragen weten door de liefde van God. 
Sape Visser, geestelijk verzorger 
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Praat mee over de toekomst van onze kerk 
 
Het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen had het graag anders 
gezien. Liever fysiek met elkaar in gesprek. Maar dat gaat de 
komende tijd niet lukken. Daarom nu een aantal Zoomsessies. Wil je 
er ook bij zijn? Meepraten over de toekomst van onze kerk?  
Geef je dan op! Je kunt deelnemen aan meerdere sessies, gewoon 
vanachter je computer/laptop/tablet. Dat is dan wel weer het voordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Opgeven 
Wil je je via de mail opgeven? Aanmelden kan tot 4 dagen voor de Zoomsessie. Dus tot 25 
november, 3 of 10 december. Na je aanmelding ontvang je op de dag van de sessie de 
inlogcode. Mailen kan naar: janboer@kerkvitaal.nl 
 
Tot ziens bij een van de sessies!  
Jan Boer, projectleider 

 

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. Zij zijn te 
bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
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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