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 De viering van zondag 29 augustus  
22 
augustus  
10 uur 

Elfde zondag van de zomer   
N. Pronk, Haaksbergen  
Lezingen: 2 Zacharia 8, 4-8, 20-23; Efeziërs 6: 10-20; Marcus 8: 22-26. 

 
Het is de elfde zondag van de zomer. Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen leidt deze dienst 
in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Kees Blok.   
                                                                                                        
Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk of print de bijgevoegde orde 
van dienst uit. In de Grote Kerk liggen verkorte orden van dienst die u mee 
mag nemen naar huis. De liederen worden aangegeven op de liedborden. 
In de kerk worden vanwege coronamaatregelen geen Liedboeken 
uitgereikt. U mag de liederen op ingetogen wijze meezingen. 
 
Gewerkt wordt met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren in 
de kerk die u een zitplaats aanwijzen. Het blijft gewenst vooraf aan te 
melden: Stuur een e-mail aan  grotekerkopen@gmail.com  U meldt daarbij 
uw naam en telefoonnummer. 
 
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.  
 

Startzondag: doe allemaal mee! 
‘Van U is de toekomst’ is het thema van de startzondag, volgende week zondag 5 
september in de Grote Kerk. Zo staat het 'Onze Vader' en dan met name de zin 'Uw 
koninkrijk kome' centraal. Het thema gaat over nu en morgen. Daarmee is het ook voor 
kinderen en jongeren een aansprekend thema. De startzondag begint om 10.00 uur met een 
ochtendgebed in de Grote Kerk. 
Over de verdere invulling van deze zondag na het ochtendgebed melden Adriande 
Uspessij en Sape Visser: 
 
"Als u een mobiele telefoon hebt, die dan graag deze zondag meenemen! De bedoeling is 
namelijk om het woord toekomst uit te beelden, door elk letter van het woord uit te beelden. 
Hoe moet je dat doen? Door bijvoorbeeld de letters of de vorm van de letter in de natuur of 
ergens langs de weg zien te vinden en die te fotograferen. Er worden zes groepen gevormd 
die buiten de letters fotograferen. Ook kan elk gemeentelid elkaar fotograferen met daarbij 
een korte tekst: wat betekent 'de toekomst voor' jou. Deze foto's en de tekst kunnen dan 
worden gemaild aan office@a3design.graphics zodat de volgende zondag de foto's achter in 
de kerk worden gepresenteerd, of later met behulp van een leuke expositie. Er zijn drie 
punten in de Gravenallee waar men brood en drinken kan krijgen. 

 
Binnenactiviteit 
Zij die niet goed ter been zijn kunnen naar de Schouw om daar koffie te drinken en te 
eten. Daar wordt een quiz en/of een Bijbelse bingo gehouden onder leiding van onze 
stagiaire Wilburt Laarman. Aan het einde van de startzondag krijgen gemeenteleden 
een leuk pakketje met zaadjes (als teken van ons 'geloof') mee naar huis''. 
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Dienst in Hoog Schuilenburg 
Woensdag 25 augustus hebben wij weer een viering kunnen houden 
in zorgcentrum Hoog Schuilenburg. Dit is een dienst voor allen, dus 
het maakt niet uit bij welk kerkgenootschap je bent aangesloten, 
iedereen is welkom. Omdat door de katholieke kerk nog geen 
vieringen worden aangeboden komen deze bewoners ook bij ons. Wij 
hebben ons ook deze keer aan de maatregelen van het RIVM 
gehouden dus 1,5 meter afstand houden. Dat lukt prima in het 
restaurant van Hoog Schuilenburg. Ruim 20 bewoners waren 
aanwezig. Fijn dat opnieuw een paar gemeenteleden beschikbaar 
waren om bewoners te halen en te brengen. 
Er mocht weer gezongen worden, ik kon de liederen via mijn mobiele 
telefoon streamen.  
De volgende dienst is op 29 september.  
Geestelijke verzorger Sape Visser 

 

In memoriam 

Femmie ter Steege is geboren op 20 januari 1954 in Gees vlakbij Coevorden. Van Gees 
verhuisde zij naar Almelo waar Femmie de lagere school volgde. Daarna verhuisde zij naar 
Nijverdal waar de middelbare school werd doorlopen. Toen ze een jaar of 19 was, ging het 
toch weer naar Almelo. Femmie woonde aan het Kloosterhofpad 121 in Almelo. Zij was een 
bescheiden vrouw met een brede algemene ontwikkeling. Femmie hield van lezen. Ze kon 
met humor vertellen. Zij hoefde geen grote vriendengroep om haar heen, een paar goede 
vriendinnen vond zij prima. Zij was heel blij met haar familie. 
Femmie is tijdens haar leven veel ziek geweest. Tijdens de afscheidsdienst hebben wij 
gelezen uit Jesaja 43 vers 1. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van mij. Volgens de Bijbel maakt ook God zo gebruik van onze naam. 
Bijzonder is dat. Daarmee worden wij niet alleen in een menselijk netwerk opgenomen, maar 
treedt ook de Schepper zelf met ons in relatie. God roept ons bij onze naam. Ik heb je bij 
jouw naam geroepen. Nooit zal de Heer een kind vergeten, dat Hij in zijn liefdesverklaring in 
Christus bij zijn naam heeft geroepen. Want wat onze goede God betreft, sluit Hij zijn 
verbond met ons tot in eeuwigheid. 
De laatste dagen van haar leven heeft Femmie doorgebracht in haar eigen huis – niet in een 
ziekenhuis – in haar eigen vertrouwde omgeving. Op 12 augustus is zij in alle rust naar huis 
gegaan, gedragen door de eeuwige Liefde. De Heer troostte haar familie en kennissen in 
verdriet en gemis bij de lege plaats die zij achterlaat. 
Geestelijk verzorger Sape Visser 
 

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 daarvoor contact opnemen met uw scriba.  
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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