Brand een kaarsje voor Oekraïne
‘Enorm veel kaarsjes zijn donderdagavond gebrand in de Grote Kerk voor alles wat nu in
Oekraïne gebeurt. Jongeren en een aantal volwassenen vroegen mensen in de stad of zij
ook een kaarsje wilden branden in de Grote Kerk. In groten getale hebben zij hieraan gehoor
gegeven. Zo’n 538 waxinelichtjes werden uitgedeeld. Jong en oud liep de kerk in, soms met
het hele gezin, soms bij het uitlaten van de hond. En het aantal brandende kaarsjes nam
alleen maar toe. Er waren mensen uit Oekraïne, of mensen die familie in Oekraïne hebben.
Maar ook vluchtelingen uit andere delen van de wereld. Er waren emoties, tranen en
dankbaarheid.
Er was sfeervolle muziek, soms live, soms van de geluidsinstallatie. Er waren veel mensen
die even gingen zitten, met elkaar de afschuw uitspraken van wat er allemaal gebeurt aan de
andere kant van Europa, niet ver hiervandaan, zo’n 2.000 kilometer verderop.
Hoe mooi zou het zijn als we na al die kaarsjes ook in onze gebeden blijven denken aan de
inwoners van Oekraïne, de soldaten van beide kanten, de mensen die in angst leven, die
treuren om het verlies van hun leefomgeving of treuren over het verlies van een dierbare en
al die mensen die op de vlucht zijn naar een hopelijk veiliger plek. Laten we ook stilstaan bij
de mensen die niet kunnen vluchten en zo ‘geen kant meer op kunnen.
Dank voor alle mensen die deze avond mogelijk hebben gemaakt.’
Namens de organisatoren Nico Knol
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Zondag 6 maart
6 maart
10.00 uur.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Ds. A. van Houwelingen, Almelo
Lezingen: Deuteronomium 5, 6–21; Romeinen 10, 8–13; Lucas 4, 1–13.
Wij vieren de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Dominee Arie van Houwelingen uit
Almelo leidt de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Met medewerking van
de cantorij. Lector is Margit van Roosendaal.

Woensdag 9 maart, Biddag voor gewas en arbeid
9 maart
19.00 u.

Biddag voor gewas en arbeid
Vespergroep
Woensdag 9 maart is de Biddag voor gewas en arbeid. De vesper in de Grote Kerk begint
om 19.00 uur en wordt geleid door onze Vespergroep. Henk Kamphuis bespeelt het orgel,
cantor is Dick van Zwieten. Lector is Gerry Konijnenbelt.
De vieringen zijn ook online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Jeugdkerk
Zondag is weer een bijeenkomst van de Jeugdkerk in het Kolkje (gebouwtje rechts achter de
kerk) om 10 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we met elkaar
na over wat ons bezighoudt en hoe we een link kunnen leggen met wat 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.
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Hulp bij grens Oekraïne
Veel mensen brachten donderdagavond tijdens het
branden van een kaarsje een spontane gift. Deze ruim
337 euro gaan naar de ons bekende stichting Help Oost
Europa die actief is aan de grens van Oekraine. In de
plaats Satu Mare is tijdelijke opvang ingericht. De
contactpersoon van Stichting Help Oost Europ helpt
daar bij de aanschaf en het uitdelen van eten.
Ook helpen? Maak dan een bedrag over naar NL65
INGB 0008 1116 39 ten name van Stichting Help Oost
Europa o.v.v. Hulp vluchtelingen Oekraïne.
https://www.helpoosteuropa.nl/nieuwsberichten/97-oekraine

In memoriam
Woensdag 16 februari is Marie Antoinette van der Valk–Blok overleden op de leeftijd van 97
jaar. Zij sprak de laatste tijd het verlangen uit om heen te gaan. “Ik ben oud” zei ze; al
klaagde ze nooit, de beperkingen van de ouderdom vielen haar ongetwijfeld zwaar. Toch
bleef haar uitstraling levendig en haar geest helder. Momenten van gelovige ernst en
relativerende humor lagen dicht bij elkaar.
Marie groeide op in Amsterdam. Het gezin Blok maakte deel uit van de vrij evangelische
kerk. Toen ze trouwde met Dirk van der Valk uit Vlaardingen, ging zij met hem naar de
Hervormde Kerk. Daar hoorde ze hetzelfde evangelie van Christus en ze trof er ook dezelfde
geestelijke inslag aan, al ging het er iets minder blijmoedig en vrijmoedig aan toe dan ze
gewend was. Van 1949–1956 woonde het echtpaar in Opperdoes en daarna in Almelo.
Marie en Dirk kregen vier kinderen. Aad, Kees, Marianne en Johannes.
Ze liet veel aantekeningen na over de begrafenisdienst. “Veel zingen” “Veel bloemen” Het
slotlied “À Toi la gloire“ in het Frans en helemaal uitgeschreven. Twee keer noemde ze
Psalm 27: “Och, als ik niet had geloofd dat in dit leven, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten
zou! Waar was mijn moed, mijn kracht gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.”
Zo voedde en verwoordde zij haar vertrouwen. Ze heeft kwetsbaarheid en verdriet in het
bijzonder ervaren bij het afscheid van Johannes in 2004 en bij het overlijden van haar man
Dirk van der Valk in 2013. Tijdens de dienst in de Grote kerk op 21 februari is gelezen uit
Psalm 139 en 1 Corinthiërs 13 waar het gaat over het gekend zijn door God en het kennen
van Hem. “Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend
ben”. Moge de Here troost schenken aan de nabestaanden door Zijn beloften en Zijn Geest.
Dominee Catherinus Elsinga

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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