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Zondag 3 april 
3 april 
10.00 uur. 

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd   
Ds. K. Sluiter, Almelo 
Lezingen: Jesaja 58, 6 – 12; 2 Filippenzen 3, 7 – 14;  Lucas 20, 9 – 19. 

 
Wij vieren de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Dominee Koos Sluiter uit Almelo leidt 
deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Met medewerking van de 
cantorij. Lector is Kees Blok. 
  
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo   
 

Jeugdkerk 
Komende zondag is er 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 bezig houdt en hoe we 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. 

 

Oekraïne 
‘De ZWO zou met kerst bij De Huve, één van de basisscholen, iets vertellen over ons 
project in Colombia. Dat is toen uitgesteld vanwege corona. Nu heeft het bezoek alsnog 
plaatsgevonden. Wel is het doel veranderd en ging het nu over Oekraïne. De kinderen zijn 
daarna aan de slag gegaan met onder andere flessen inzamelen, koekjes bakken en 
armbandjes maken om geld te kunnen sparen voor dit doel. Daarnaast vond de zondag 
daarna een scholendienst plaats in De Bron, de baptistenkerk. Ook daar is gecollecteerd 
voor Kerk in Actie met als doel Oekraïne. Zo heeft de school voor 1.000,- euro opgehaald. 
Dat is inclusief de collecte in de scholendienst. 
Een prachtig resultaat, nietwaar? 
Namens de ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) 
Ria Nijhuis. 

 

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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Kerk weer open, vrijwilligers zijn welkom 

Vanaf komende zaterdag is de 
Grote Kerk elke zaterdagmiddag 
weer open voor publiek. Dit kan 
weer, na lange tijd van afwezigheid 
door corona. De kerk is open van 
13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 15.00 
uur wordt het orgel bespeeld.  
 
Onze plaatselijke omroep Aavisie 
besteedt aandacht aan Kerk Open. 
Hieronder het relaas: 
 
‘Nu de coronamaatregelen voor het 
grootste deel voorbij zijn en er 
vanaf juni weer exposities van 
kunst en andere culturele uitingen 
ingericht worden, zoekt de 
evenementencommissie van Kerk Open nieuwe vrijwilligers die hierbij willen assisteren. Er 
worden ook maatschappelijke thema’s in het programma opgenomen. 
Surveilleren en ontvangen 
De vrijwilligers hoeven geen kerkelijke band te hebben, alle gezindten zijn welkom want de 
kerk staat als stadskerk open in de samenleving. Wie eenmaal per één of twee maanden 
een paar uur beschikbaar heeft om – na geschiktheidscheck en instructie – in tweetallen te 
surveilleren in de kerk en bezoekers te ontvangen, kan zich als kandidaat aanmelden bij 
Harry Konijnenbelt, tel. 06-13119848 of stuur een mailtje naar harry@konijnenbelt.nl. Wie 
zich bovendien verder in de geschiedenis van kerk en stad wil verdiepen, kan zich ook 
melden voor een training tot kerkgids. 
Vanaf zaterdag 2 april is de kerk weer open voor bezichtiging, ’s zaterdags van 13.00 tot 
16.00 uur. In het Stiltecentrum kan desgewenst een kaarsje worden aangestoken en een 
gedachte worden genoteerd. Van 15.00 tot 16.00 uur kunnen de bezoekers genieten van 
orgelspel. De toegang is vrij. 
Restauratie 
De oudste stadskerk van Almelo is een monument, dat van oudsher sterk verbonden is met 
Huize Almelo. De huidige kerk dateert grotendeels van omstreeks 1740, maar het achterste 
deel, het ‘koor’, is van 1493, terwijl de torenspits pas in 1781 werd geplaatst. Het interieur 
werd in 1955-57 vernieuwd en in 1984 opnieuw gerestaureerd. Opvallend wit overheerst het 
beeld, met accenten in zwart en goud. Het prachtige orgel dateert van 1754, maar het 
binnenwerk ervan is moderner, van 1963. Tot de vele bijzonderheden behoren een 
grafmonument van de grafelijke familie, de gravenbank en schitterende kroonluchters van 
Venetiaans glas. 
Akoestiek 
Op zaterdagmiddag is er vanaf 14.30 uur een kerkgids aanwezig die u er nog veel meer over 
kan vertellen. Dankzij de goede akoestiek vinden er vaak koor- en orgelconcerten plaats in 
deze multifunctionele kerk.’ 
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Wij komen naar u toe 
Deze maand 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 later 
meer informatie. 
Grote Kerk    - vrijdag 22 april ’22,  om 20.00 uur. 
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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