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WAT	  TE	  DOEN	  BIJ…	  
	  
Geboorte	   	  
Stuur	  een	  geboortekaartje	  naar	  het	  kerkelijk	  bureau.	  
	  
Doop	  
Als	  u	  gedoopt	  wilt	  worden	  of	  als	  u	  uw	  kind	  wilt	  laten	  dopen,	  neem	  
dan	  contact	  op	  met	  de	  predikant.	  In	  overleg	  wordt	  er	  dan	  een	  
datum	  voor	  de	  doop	  gekozen.	  
	  
Trouwviering	  
Een	  viering	  en	  zegening	  van	  een	  huwelijk	  of	  een	  andere	  
levensverbintenis	  wordt	  aangevraagd	  bij	  de	  predikant,	  voordat	  de	  
trouwdatum	  definitief	  is	  vastgelegd.	  Ook	  ter	  gelegenheid	  van	  een	  
huwelijksjubileum	  kan	  een	  viering	  plaatsvinden.	  
	  
Verhuizing	   	  
Stuur	  een	  adreswijziging	  naar	  het	  kerkelijk	  bureau.	  
	  
Ziekte	  
Als	  bij	  ziekte	  of	  ziekenhuisopname	  pastorale	  zorg	  gewenst	  is,	  neem	  
dan	  contact	  op	  met	  de	  predikant	  of	  de	  clusterouderling.	  	  
	  
Overlijden	  
Indien	  een	  kerkelijke	  uitvaart	  gewenst	  is,	  neem	  dan	  zo	  spoedig	  
mogelijk	  na	  het	  overlijden	  contact	  op	  met	  de	  predikant.	  
	  
Wilt	  u	  om	  een	  andere	  reden	  contact	  met	  de	  kerk?	  Bel	  of	  mail	  de	  
scriba	  of	  de	  predikant.	  
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KERKENWERKBOEK	  2018-‐2019	  
	  
Zoals	  elk	  seizoen	  ontvangt	  u	  ook	  dit	  jaar	  weer	  het	  Kerkenwerkboek	  van	  de	  
wijkgemeente	  De	  Grote	  Kerk,	  onderdeel	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  
Almelo.	  Hierin	  vindt	  u	  veel	  informatie	  over	  het	  kerkenwerk	  van	  onze	  
gemeente.	  
	  	  
De	  indeling	  van	  dit	  Kerkenwerkboek	  is	  gelijk	  aan	  die	  van	  vorig	  jaar.	  
Allereerst	  treft	  u	  het	  rooster	  van	  kerkdiensten	  aan.	  Daarna	  vindt	  u	  
informatie	  gerangschikt	  volgens	  de	  verschillende	  kerkelijke	  werkvelden.	  
Ten	  slotte	  is	  er	  algemene	  informatie	  over	  de	  Protestantse	  Gemeente	  
Almelo.	  Belangrijke	  telefoonnummers	  en	  adressen	  staan	  op	  blz.	  35	  van	  dit	  
boekje.	  
Op	  blz.	  34	  vindt	  u	  een	  register.	  Zo	  kunt	  u	  snel	  vinden	  wat	  u	  zoekt.	  
	  
Wij	  hebben	  dit	  kerkenwerkboek	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  zorgvuldigheid	  
samengesteld.	  Mist	  u	  iets,	  of	  komt	  u	  onjuistheden	  tegen?	  Graag	  uw	  
reactie	  naar	  scriba.grotekerk@pga-‐almelo.nl.	  
	  	  
Met	  een	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  wijkpredikant	  
Gerard	  ter	  Haar,	  voorzitter	  kerkenraad	  
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ROOSTER	  VAN	  KERKDIENSTEN	  
	  
De	  erediensten	  op	  zondag	  beginnen	  om	  10.00	  uur.	  Uitzonderingen	  
worden	  in	  het	  rooster	  aangegeven.	  
De	  kinderoppas	  en	  de	  kinderkerk	  hebben	  hun	  eigen	  plek	  in	  De	  Crypt.	  De	  
zondagen	  dat	  er	  kinderkerk	  is	  wordt	  dit	  achter	  de	  naam	  van	  die	  zondag	  
aangegeven	  met	  (K).	  De	  kinderkerk	  heeft	  met	  het	  ingang	  van	  dit	  seizoen	  
een	  nieuwe	  opzet.	  Op	  blz.	  14	  vindt	  u	  daarover	  meer	  informatie.	  	  
De	  jeugdkerk	  komt	  om	  de	  14	  dagen	  bijeen	  in	  Het	  Kolkje.	  De	  zondagen	  dat	  
er	  jeugdkerk	  is	  wordt	  dit	  aangegeven	  met	  (J).	  
	  
30	  sep	   2e	  zondag	  van	  de	  herfst	  

ds.	  Koos	  Sluiter,	  Almelo	  
Lezingen:	  Numeri	  11,24-‐29;	  Jakobuus	  4,11-‐17;	  Marcus	  9,38-‐50	  

7	  okt	   3e	  zondag	  van	  de	  herfst	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (K,	  J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Maleachi	  2,10-‐16;	  Hebreeën	  3,1-‐6;	  Marcus	  10,1-‐16	  	  

wo	  10	  okt	   15.30	  uur	  –	  Hoog	  Schuilenburg	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
mw.	  ds.	  Rienke	  Vedders-‐Dekker	  

14	  okt	   4e	  zondag	  van	  de	  herfst	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  	  
Lezingen:	  Deuteronomium	  15,1-‐11;	  Hebreeën	  3,7-‐14;	  Marcus	  10,17-‐
31	  	  

21	  okt	   5e	  zondag	  van	  de	  herfst	  (J)	  
ds.	  Hans	  Wachtmeester,	  Hengelo	  
Lezingen:	  Jesaja	  29,18-‐24;	  Hebreeën	  4,12-‐16;	  Marcus	  10,32-‐45	  

28	  okt	   6e	  zondag	  van	  de	  herfst	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  59,9-‐19;	  Hebreeën	  6,9-‐12;	  Marcus	  10,46-‐52	  

4	  nov	   7e	  zondag	  van	  de	  herfst	  (J)	  
ds.	  Egbert	  van	  Houwelingen,	  Hengelo	  
Lezingen:	  Job	  19,23-‐27a;	  Openbaring	  4;	  Marcus	  12,18-‐27	  	  

wo	  7	  nov	   19.00	  uur	  –	  Dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  –	  Vespers	  
11	  nov	   8e	  zondag	  van	  herfst	  –	  Oogstdienst	  (K)	  

ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Leviticus	  19,1-‐2.9-‐18;	  Openbaring	  5;	  Marcus	  12,28-‐34	  

18	  nov	   9e	  zondag	  van	  de	  herfst	  (J)	  
ds.	  Peter	  ter	  Kley,	  Nijverdal	  
Lezingen:	  Exodus	  30,11-‐16;	  Openbaring	  6;	  Marcus	  12,38-‐13,2	  
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25	  nov	   Eeuwigheidszondag	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  60,1-‐11.17-‐22;	  Openbaring	  7,1-‐4.9-‐17;	  Matteüs	  5,1-‐
12	  	  

2	  dec	   1e	  zondag	  van	  de	  Advent	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Zacharia	  14,4-‐9;	  Openbaring	  8;	  Lucas	  21,25-‐31	  

9	  dec	   2e	  zondag	  van	  de	  Advent	  
ds.	  Koos	  Sluiter,	  Almelo	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Maleachi	  3,1-‐4;	  Openbaring	  10;	  Lucas	  3,1-‐6	  

16	  dec	   3e	  zondag	  van	  de	  Advent	  (K,	  J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Sefanja	  3,14-‐20;	  Openbaring	  12,1-‐17;	  Lucas	  3,7-‐18	  

23	  dec	   4e	  zondag	  van	  de	  Advent	  (K)	  
ds.	  Kees	  Bergström,	  Delden,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Micha	  5,1-‐4a(6);	  Openbaring	  14,1-‐7.12-‐13;	  Lucas	  1,39-‐45	  

24	  dec	   20.00	  uur	  –	  Kerstnacht	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  een	  vocaal	  ensemble	  o.l.v.	  Gerrit	  
Hoekstra	  	  
Lezingen:	  Jesaja	  9,1-‐6(7);	  Titus	  2,11-‐14;	  Lucas	  2,1-‐20	  

25	  dec	   10.00	  uur	  –	  Kerstmorgen	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (K)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  52,7-‐10;	  Hebreeën	  1,1-‐12;	  Johannes	  1,1-‐14	  

30	  dec	   Zondag	  na	  Kerst	  	  
ds.	  Egbert	  van	  Houwelingen,	  Hengelo	  
Lezingen:	  Jesaja	  61,10-‐62,3;	  Galaten	  3,23-‐4,7;	  Lucas	  2,33-‐40	  

31	  dec	   17.00	  uur	  –	  Oudjaar	  –	  Vespers	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  

6	  jan	   Ambtsjubileum	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  
10.00	  uur	  –	  Epifanie	  –	  Dienst	  van	  woord	  en	  muziek	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  een	  vocaal	  ensemble	  	  
Lezingen:	  Jesaja	  60,1-‐6;	  Efeziërs	  3,1-‐12;	  Matteüs	  2,1-‐12	  
Na	  de	  dienst	  nieuwjaarsbegroeting	  in	  De	  Schouw.	  	  
16.00	  uur	  –	  Choral	  Evensong	  door	  het	  Vocaal	  Theologen	  Ensemble	  
o.l.v.	  Hanna	  Rijken;	  ds.	  Pieter	  Endedijk,	  liturg	  
Aansluitend	  receptie	  in	  De	  Schouw.	  

wo	  9	  jan	   14.45	  uur	  –	  Hoog	  Schuilenburg	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
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13	  jan	   1e	  zondag	  na	  Epifanie	  
mw.	  ds.	  Ria	  de	  Vries,	  Almelo,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  40,1-‐11;	  Titus	  3,4-‐7;	  Lucas	  3,15-‐16.21-‐22	  

20	  jan	   2e	  zondag	  na	  Epifanie	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Ester	  2,1-‐17;	  1	  Korintiërs	  12,1-‐11;	  Johannes	  2,1-‐11	  	  

Gebedsweek	  voor	  de	  eenheid	  
ma	  21	  jan	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  de	  St.	  Georgiusbasiliek	  
di	  22	  jan	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  de	  Doopsgezinde	  Kerk	  
wo	  23	  jan	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  De	  Bleek	  
do	  24	  jan	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  de	  Grote	  Kerk	  
vr	  25	  jan	   18.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  het	  gebouw	  van	  het	  Leger	  des	  

Heils,	  Troelstralaan	  1	  
18.30	  uur	  –	  gezamenlijke	  maaltijd	  	  

zo	  27	  jan	   10.00	  uur	  –	  Oecumenische	  dienst	  in	  het	  gebouw	  van	  het	  Leger	  des	  
Heils	  

3	  feb	   4e	  zondag	  na	  Epifanie	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (K)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Ester	  4;	  1	  Korintiërs	  12,27-‐31a;	  Lucas	  4,21-‐30	  

10	  feb	   5e	  zondag	  na	  Epifanie	  
ds.	  Koos	  Sluiter,	  Almelo	  
Lezingen:	  Ester	  5,1-‐6,11;	  1	  Korintiërs	  15,1-‐11;	  Lucas	  5,1-‐11	  

17	  feb	   6e	  zondag	  na	  Epifanie	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Ester	  7,1-‐8,2;	  1	  Korintiërs	  15,12-‐20;	  Lucas	  6,27-‐38	  

24	  feb	   7e	  zondag	  na	  Epifanie	  
mw.	  ds.	  Maaike	  Schepers-‐van	  der	  Poll,	  Enschede,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Ester	  8,3-‐8;	  9,1-‐10(11-‐22)20-‐23;	  1	  Korintiërs	  15,35-‐49;	  
Lucas	  6,27-‐38	  

3	  mrt	   8e	  zondag	  na	  Epifanie	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Jeremia	  7,1-‐15;	  1	  Korintiërs	  15,50-‐58;	  Lucas	  6,39-‐49	  

6	  mrt	   19.00	  uur	  –	  Aswoensdag	  –	  Vespers	  
10	  mrt	   1e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  (K)	  

ds.	  Pieter	  Endedijk	  ,m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Deuteronomium	  5,6-‐21;	  Romeinen	  10,8-‐13;	  Lucas	  4,1-‐13	  

13	  mrt	   19.00	  uur	  –	  Biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  -‐	  Vespers	  
17	  mrt	   2e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  (J)	  

mw.	  ds.	  Ria	  de	  Vries,	  Almelo	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Exodus	  34,27-‐35;	  1	  Korintiërs	  13,1-‐13;	  Lucas	  9,8-‐36	  
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24	  mrt	   3e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  
ds.	  Arie	  van	  Houwelingen,	  Almelo	  m.m.v	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Exodus	  6,2-‐8;	  Romeinen	  5,1-‐11;	  Lucas	  13,1-‐9	  

31	  mrt	   4e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  2	  Kronieken	  36,14-‐23;	  2	  Korintiërs	  5,14-‐21;	  Lucas	  15,11-‐32	  

7	  apr	   5e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  
ds.	  Koos	  Sluiter,	  Almelo	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  58,7-‐10;	  Filippenzen	  3,7-‐14;	  Lucas	  20,9-‐19	  

wo	  10	  apr	   14.45	  uur	  –	  Hoog	  Schuilenburg	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
mw.	  ds.	  Rienke	  Vedders-‐Dekker	  

14	  apr	   6e	  zondag	  in	  de	  veertigdagentijd	  (K,	  J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Lucas	  19,28-‐40;	  Jesaja	  50,4-‐7;	  	  Filippenzen	  2,5-‐11;	  Lucas	  
22,1-‐23,56	  (fragm.)	  	  

ma	  15	  apr	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  de	  St.	  Georgiusbasiliek	  
di	  16	  apr	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  de	  Grote	  Kerk	  
wo	  17	  apr	   19.00	  uur	  –	  Oecumenische	  vesper	  in	  De	  Bleek	  
do	  18	  apr	   19.30	  uur	  –	  Witte	  Donderdag	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  

ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Exodus	  12,(1)15-‐20;	  1	  Korintiërs	  11,23-‐32;	  Johannes	  13,1-‐
15	  

vr	  19	  apr	   19.30	  uur	  –	  Goede	  Vrijdag	  –	  Lezingendienst	  
Lezingen:	  Exodus	  12,21-‐28;	  Hebreeën	  9,11-‐15;	  Johannes	  18,1-‐19,42	  

za	  20	  apr	   21.00	  uur	  –	  Paasnacht	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  enkele	  OT-‐lezingen;	  Kolossenzen	  3,1-‐4;	  Marcus	  16,1-‐8	  

21	  apr	   10.00	  uur	  –	  Paasmorgen	  (K)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jesaja	  51,9-‐11;	  Kolossenzen	  3,1-‐4;	  Johannes	  20,1-‐18	  

28	  apr	   2e	  zondag	  van	  Pasen	  
ds.	  Harold	  Schorren,	  Almelo	  
Lezingen:	  Genesis	  28,10-‐22;	  Openbaring	  1,12b-‐20;	  Lucas	  24,13-‐35	  

5	  mei	   3e	  zondag	  van	  Pasen	  
mw.	  ds.	  Maria	  G.	  de	  Vries-‐Smelt,	  Wierden,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Jeremia	  32,36-‐41;	  Openbaring	  5,6-‐14;	  Lucas	  24,35-‐48	  	  

12	  mei	   4e	  zondag	  van	  Pasen	  (J)	  
ds.	  Hans	  Wachtmeester,	  Hengelo	  
Lezingen:	  Numeri	  27,12-‐23;	  Openbaring	  7,9-‐17;	  Johannes	  10,22-‐30	  
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19	  mei	   5e	  zondag	  van	  Pasen	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Deuteronomium	  6,1-‐9;	  Openbaring	  19,1-‐9;	  Johannes	  
13,31-‐35	  

26	  mei	   6e	  zondag	  van	  Pasen	  (K,	  J)	  
ds.	  Otto	  Mulder,	  Almelo	  
Lezingen:	  Joël	  2,21-‐27;	  Openbaring	  21,10-‐12.22-‐27;	  Johannes	  14,23-‐
29	  

do	  30	  mei	   9.00	  uur	  –	  Hemelvaartsdag	  –	  Morgengebed	  in	  de	  Pniëlkerk	  
2	  juni	   7e	  zondag	  van	  Pasen	  

ds.	  Joop	  Mol,	  Gaanderen	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  12,19b-‐24;	  Openbaring	  22,12-‐21;	  Johannes	  
14,15-‐21	  	  

9	  juni	   Pinksteren	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  (J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  m.m.v.	  de	  cantorij	  
Lezingen:	  Joël	  3,1-‐5;	  Handelingen	  2,1-‐11;	  Johannes	  20,19-‐23	  

wo	  12	  juni	   14.45	  uur	  –	  Hoog	  Schuilenburg	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  

16	  juni	   Trinitatis	  
mw.	  ds.	  G.S.	  Bunjes-‐van	  der	  Lee,	  Borne	  
Lezingen:	  Spreuken	  8,22-‐31;	  Openbaring	  4,1-‐11;	  Johannes	  3,1-‐16	  

23	  jun	   1e	  zondag	  van	  de	  zomer	  (K,	  J)	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Jesaja	  65,1-‐9;	  Galaten	  3,23-‐29;	  Lucas	  8,26-‐39	  

30	  juni	   2e	  zondag	  van	  de	  zomer	  (J)	  
mw.	  ds.	  Maaike	  Schepers-‐van	  der	  Poll,	  Enschede	  
Lezingen:	  1	  Koningen	  19,19-‐21;	  Galaten	  5,1.13-‐25;	  Lucas	  9,51-‐62	  

7	  juli	   3e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Jesaja	  66,10-‐14;	  Galaten	  6,1-‐10.14-‐18;	  Lucas	  10,1-‐20	  

14	  juli	   4e	  zondag	  van	  de	  zomer	  
ds.	  Marco	  Montagne	  
Lezingen:	  Deuteronomium	  30,9-‐14;	  Kolossenzen	  1,1-‐14;	  Lucas	  
10,(21)25-‐37	  

21	  juli	   5e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Dienst	  in	  de	  Pniëlkerk	  
mw.	  ds.	  G.S.	  Bunjes-‐van	  der	  Lee,	  Borne	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  1,1-‐20;	  Kolossenzen	  1,21-‐27;	  Lucas	  10,38-‐42	  

28	  juli	   6e	  zondag	  van	  de	  zomer	  
ds.	  Marco	  Montagne	  
Lezingen:	  Genesis	  18,20-‐33;	  Kolossenzen2,6-‐15;	  Lucas	  11,1-‐13	  
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4	  aug	   7e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Dienst	  in	  de	  Pniëlkerk	  
ds.	  Marco	  Montagne	  
Lezingen:	  Prediker	  2,1-‐11;	  Kolossenzen	  3,12-‐17;	  Lucas	  12,13-‐21	  

11	  aug	   8e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Jesaja	  65,17-‐25;	  Hebreeën	  11,1-‐16;	  Lucas	  12,32-‐40	  

18	  aug	   9e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Dienst	  in	  de	  Pniëlkerk	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  Jeremia	  23,23-‐29;	  Hebreeën	  11,17-‐29;	  Lucas	  12,49-‐56	  

25	  aug	   10e	  zondag	  van	  de	  zomer	  
ds.	  Marco	  Montagne	  
Lezingen:	  Jesaja	  35.15-‐21;	  Hebreeën	  12,22-‐29;	  Lucas	  13,22-‐30	  

1	  sep	   11e	  zondag	  van	  de	  zomer	  	  
ds.	  Martin	  van	  der	  Meer,	  Assen	  
Lezingen:	  Deuteronomium	  24,17-‐22;	  Hebreeën	  13,1-‐6;	  Lucas	  14,1.7-‐
14	  

8	  sep	   12e	  zondag	  van	  de	  zomer	  –	  Gemeentezondag	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  16.1-‐13;	  Filémon	  1-‐20;	  Lucas	  14,25-‐33	  

15	  sep	   13e	  zondag	  van	  de	  zomer	  
ds.	  Koos	  Sluiter,	  Almelo	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  17,31-‐58;	  1	  Timoteüs	  1,12-‐17;	  Lucas	  15,1-‐10	  

22	  sep	   1e	  zondag	  van	  de	  herfst	  –	  Dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  19,10-‐17;	  1	  Timoteüs	  2,1-‐8;	  Lucas	  16,1-‐(8)17	  

29	  sep	   2e	  zondag	  van	  de	  herfst	  
ds.	  Wolter	  Broekema,	  Nijverdal	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  21,2-‐10(16);	  1	  Timoteüs	  6,11b-‐19;	  Lucas	  16,19-‐
31	  

6	  okt	   3e	  zondag	  van	  de	  herfst	  
mw.	  ds.	  Irma	  Pijpers-‐Hoogendoorn	  Zutphen	  
Lezingen:	  1	  Samuël	  24,1-‐23;	  2	  Timoteüs	  1,	  6-‐14;	  Lucas	  17,1-‐10	  

13	  okt	   4e	  zondag	  van	  de	  herfst	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Lezingen:	  2	  Samuël	  1,1-‐16;	  2	  Timoteüs	  2,8-‐15;	  Lucas	  17,11-‐15	  	  

20	  okt	   5e	  zondag	  van	  de	  herfst	  
ds.	  Arie	  van	  Houwelingen,	  Almelo	  
Lezingen:	  2	  Samuël	  5,6-‐16;	  2	  Timoteüs	  3,14-‐4,5;	  Lucas	  18,1-‐8	  
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ALGEMENE	  INFORMATIE	  
	  
Kerkgebouw	  
In	  het	  centrum	  van	  de	  stad	  Almelo	  tussen	  het	  rustieke	  groen	  rondom	  
Huize	  Almelo	  en	  het	  levendige	  winkelgebied	  ligt	  een	  karakteristiek,	  
sfeervol	  kerkplein,	  waar	  de	  Grote	  Kerk	  prominent	  aanwezig	  is.	  	  
Rond	  de	  Grote	  Kerk	  begon	  in	  de	  13e	  eeuw	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  stad	  
Almelo.	  Stad,	  kerk	  en	  kasteel	  zijn	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  verbonden.	  
	  
Wijkgemeente	  De	  Grote	  Kerk	  
Vieren,	  leren,	  dienen	  en	  delen	  zijn	  de	  werkwoorden	  die	  onze	  gemeente	  
kenmerken.	  Jong	  en	  oud	  zijn	  actief	  betrokken	  bij	  onze	  gemeente.	  	  
De	  inhoud	  van	  ons	  geloof	  putten	  wij	  uit	  de	  Bijbel	  en	  bij	  de	  uitleg	  kijken	  	  
we	  altijd	  kritisch	  naar	  de	  actuele	  betekenis	  daarvan	  in	  ons	  leven.	  	  
We	  willen	  betekenis	  geven	  aan	  het	  leven	  van	  mensen	  door	  elkaar	  te	  
helpen	  en	  te	  ondersteunen,	  door	  dienstbaar	  te	  zijn	  in	  de	  wereld,	  door	  
betrokken	  te	  zijn	  bij	  mensen	  in	  nood	  en	  door	  een	  positief	  verschil	  te	  
maken	  in	  de	  maatschappij.	  Zo	  willen	  we	  als	  gelovigen	  levende	  getuigen	  
zijn	  van	  Gods	  boodschap.	  Wij	  willen	  een	  geestelijk	  thuis	  zijn	  in	  het	  leven	  
van	  mensen	  en	  een	  sociaal	  vangnet	  voor	  wie	  dat	  nodig	  heeft.	  Wij	  zijn	  een	  
levende	  gemeente,	  niet	  alleen	  een	  plek	  van	  traditie,	  maar	  ook	  van	  
vooruitzien.	  
De	  verscheidenheid	  in	  geloofsbeleving	  is	  het	  uitgangspunt	  voor	  het	  leven	  
van	  onze	  kerkelijke	  gemeente,	  die	  open	  en	  in	  het	  midden	  van	  de	  stad	  wil	  
staan.	  	  
U	  vindt	  ons:	  
•	   Kerkgebouw:	  De	  Grote	  Kerk,	  Kerkplein	  17	  
•	   Ontmoetingscentrum	  De	  Schouw,	  Kerkplein	  3,	  tel.	  0546	  45	  42	  07	  
•	   Contactpersoon:	  dhr.	  J.H.	  Witvoet,	  koster	  en	  beheerder,	  	  
	   06	  22	  22	  94	  69,	  email:	  deschouwalmelo@outlook.com
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De	  kerkenraad	  
	  
ds.	  Pieter	  Endedijk*,	  
wijkpredikant	  

predikant.grotekerk@pga-‐
almelo.nl	  

06	  208	  00	  209	  

Gerard	  ter	  Haar*,	  preses	   ter-‐haar@planet.nl	   06	  54	  95	  01	  81	  
Ben	  ter	  Haar*,	  scriba	   scriba.grotekerk@pga-‐

almelo.nl	  	  
06	  83	  08	  17	  84	  

	  
Ouderlingen	   	   	  
Vera	  Blok	   blok.vera@gmail.com	   60	  10	  91	  
Diny	  Kuiper	   eddydinykuiper@hetnet.nl	   82	  59	  46	  
Anneke	  Schuttevaar	   schuttevaarflink@outlook.com	   45	  56	  90	  
Anneke	  Veldhuis	   anneke.v@kpnmail.nl	   86	  28	  96	  
Sape	  Visser	   s.visser46@gmail.com	   49	  33	  52	  
Janneke	  Webbink*	   jwebbink@outlook.com	   81	  09	  89	  
Ron	  Wissenburg	   ronwissenburg@gmail.com	   06	  43	  17	  67	  82	  
ouderlingen-‐kerkrentmeester:	   	  
Ineke	  Munter	   munter147@gmail.com	   81	  56	  61	  
Wijnanda	  Smeenk*	   hansenwijnanda@hetnet.nl	   53	  17	  78	  
	  
Diakenen	   	   	  
Hans	  van	  den	  Berg	   vdbergverhagen@hotmail.com	   49	  11	  73	  
Monique	  Niekolaas	   m.niekolaas@gmail.com	   06	  15	  35	  69	  88	  
Annelies	  de	  Roo	   anneliesderoo1@gmail.com	   86	  27	  82	  
Corrie	  Ubels*	   corrieubels@gmail.com	   81	  22	  81	  
Adriande	  Uspessij	   auspessij@gmail.com	   81	  35	  72	  
	  
Moderamen	  
Het	  moderamen	  is	  het	  dagelijks	  bestuur	  van	  de	  kerkenraad.	  De	  
verschillende	  ambten	  zijn	  daarin	  vertegenwoordigd.	  Kerkenraadsleden	  
met	  een	  sterretje	  achter	  hun	  naam	  vormen	  het	  moderamen.	  
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EREDIENST:	  DE	  VIERENDE	  GEMEENTE	  
	  
Kerkdiensten	  	  
In	  de	  Grote	  Kerk	  leeft	  een	  lange	  traditie,	  die	  klassiek-‐oecumenisch	  is.	  
Klassiek,	  dat	  wil	  zeggen:	  we	  zijn	  gericht	  op	  de	  joodse	  wortels	  van	  het	  
christelijk	  geloven	  en	  we	  hechten	  aan	  het	  goede	  dat	  de	  lange	  traditie	  van	  
de	  kerk	  ons	  heeft	  gebracht.	  Oecumenisch,	  dat	  wil	  zeggen:	  we	  richten	  ons	  
op	  de	  rijkdom	  waarin	  de	  breedte	  van	  de	  kerk	  gestalte	  krijgt	  en	  nemen	  zo	  
andere	  tradities	  ter	  harte	  om	  van	  te	  leren.	  In	  de	  vormgeving	  van	  de	  
liturgie	  voelen	  we	  ons	  verwant	  met	  de	  lutherse	  en	  anglicaanse	  tradities.	  
De	  kerkdiensten	  worden	  gehouden	  in	  de	  Grote	  Kerk,	  Kerkplein	  17	  te	  
Almelo	  en	  beginnen	  op	  zondagen	  om	  10.00	  uur.	  	  
Afwijkende	  aanvangstijden	  staan	  vermeld	  in	  het	  rooster	  van	  kerkdiensten.	  
	  
Kerkdienst	  beluisteren	  via	  internet	  
De	  diensten	  worden	  uitgezonden	  via	  het	  internet	  (kerkdienstgemist.nl;	  typ	  
via	  snelzoeker	  als	  adres	  in	  uw	  browser:	  goo.gl/y82Xrp).	  De	  uitzending	  kan	  
rechtstreeks	  of	  op	  een	  later	  tijdstip	  worden	  gevolgd.	  	  
	  
Orde	  van	  dienst	  voor	  de	  komende	  zondag	  
De	  orde	  van	  dienst	  voor	  de	  komende	  zondag	  treft	  u	  enkele	  dagen	  van	  te	  
voren	  aan	  op	  de	  website	  van	  onze	  gemeente	  (www.pga-‐grotekerk.nl	  	  >	  
kerkdiensten).	  Daar	  staan	  de	  lezingen	  en	  de	  te	  zingen	  liederen	  vermeld	  en	  
u	  kunt	  deze	  alvast	  opzoeken	  en	  eens	  doorlezen	  of	  zingen.	  	  
	  
Lezingen	  in	  de	  dienst	  
De	  keuze	  van	  de	  lezingen	  in	  de	  diensten	  is	  niet	  willekeurig.	  We	  hechten	  
aan	  een	  geordende	  lezing	  van	  de	  Schriften	  volgens	  het	  Oecumenisch	  
Leesrooster	  van	  de	  Raad	  van	  Kerken	  in	  Nederland.	  Het	  oude	  en	  het	  
nieuwe	  testament	  komen	  tot	  klinken.	  In	  de	  preek	  ligt	  de	  ene	  keer	  het	  
accent	  op	  het	  evangelie,	  de	  andere	  keer	  op	  een	  van	  de	  andere	  lezingen.	  
Het	  Oecumenisch	  Leesrooster	  van	  de	  Raad	  van	  Kerken	  in	  Nederland	  geeft	  
in	  bepaalde	  perioden	  een	  min	  of	  meer	  doorgaande	  lezing	  uit	  een	  
Bijbelboek	  aan.	  In	  november	  en	  december	  lezen	  we	  het	  boek	  Openbaring;	  
in	  januari	  en	  februari	  het	  boek	  Ester.	  Deze	  doorgaande	  lezingen	  zijn	  in	  het	  
rooster	  van	  kerkdiensten	  cursief	  aangegeven.	  
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Lectoren	  
De	  eerste	  en	  tweede	  lezing	  en	  vaak	  de	  voorbede	  worden	  verzorgd	  door	  de	  
lectoren.	  Coördinator	  van	  de	  lectoren	  is	  Lena	  Hatumena,	  
lena_hatumena@hotmail.com,	  tel.	  33	  36	  30	  /	  06	  43	  82	  40	  12.	  
	  	  
Lectoren:	   	   	  
Kees	  Blok	   cornelis.blok@caiway.nl	   60	  10	  91	  	  
Elselien	  Corté	   hans@j-‐corte.speedlinq.nl	   87	  03	  43	  
Lena	  Hatumena	   lena_hatumena@hotmail.com	   33	  36	  30	  
Gerry	  Konijnenbelt	   gerry@konijnenbelt.nl	   87	  25	  40	  	  
Anja	  Moet	   peteranjamoet@gmail.com	   81	  65	  21	  
Rita	  van	  Oosterom	   rvanoosterom@kpnmail.nl	   	  
Margit	  van	  Roosendaal	   mvroos@telfortglasvezel.nl	   53	  99	  33	  
	  
Kerkmuziek	  
Kerkmuziek	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  kerkdiensten.	  Met	  alle	  
middelen	  die	  ons	  ten	  dienste	  staan	  houden	  we	  de	  lofzang	  gaande.	  	  
Onze	  cantor-‐organist	  Henk	  Kamphuis	  (h-‐kamphuis@scarlet.nl,	  tel.	  86	  35	  
12)	  bespeelt	  het	  fraaie	  orgel	  en	  leidt	  de	  cantorij.	  
De	  cantorij	  is	  een	  onmisbare	  voorganger	  in	  de	  liturgie:	  onbekende	  liederen	  
worden	  voorgezongen,	  bij	  andere	  zangvormen	  vervult	  de	  cantorij	  de	  rol	  
van	  ‘voorzanger’.	  Het	  Liedboek	  reikt	  ons	  een	  schat	  aan	  liederen	  aan	  van	  
alle	  tijden	  en	  plaatsen.	  	  
Zingt	  u	  graag	  en	  wilt	  u	  met	  de	  cantorij	  meedoen?	  Meld	  u	  zich	  dan	  aan	  bij	  
Coby	  Blankestijn,	  tel.	  82	  38	  67.	  
Op	  feestdagen	  en	  bij	  avondmaalsdiensten	  werkt	  een	  instrumentaal	  
muziekensemble	  mee.	  De	  leiding	  berust	  bij	  Gert	  Rietveld	  
(grietveld@tele2.nl,	  tel.	  86	  39	  89).	  
	  
Voorbede	  
Een	  verzoek	  om	  voorbede	  kan	  in	  het	  voorbedeboek	  worden	  geschreven	  of	  
op	  een	  	  briefje	  worden	  ingevoegd.	  Dat	  kan	  tot	  uiterlijk	  vijf	  minuten	  voor	  
aanvang	  van	  de	  dienst,	  maar	  ook	  op	  weekdagen	  als	  het	  stiltecentrum	  
geopend	  is:	  donderdag	  en	  vrijdag	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur	  en	  op	  zaterdag	  
van	  13.00	  tot	  15.00	  uur.	  
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Kinderkerk	  
Met	  ingang	  van	  het	  seizoen	  2018-‐2019	  heeft	  de	  kinderkerk	  een	  nieuwe	  
opzet	  gekregen.	  Er	  is	  niet	  meer	  elke	  zondag	  kinderkerk.	  De	  bijeenkomsten	  
zullen	  ongeveer	  eenmaal	  per	  maand	  zijn.	  We	  houden	  vast	  aan	  de	  grote	  
feesten	  en	  bijzondere	  momenten	  (zoals	  Kerst,	  Palmpasen,	  Pasen,	  
oogstdienst)	  met	  hun	  eigen	  verhalen	  en	  daarnaast	  kiezen	  we	  –	  wat	  we	  
noemen	  –	  elementaire	  bijbelverhalen:	  onmisbare	  verhalen	  voor	  jonge	  
mensenkinderen.	  Ook	  proberen	  we	  de	  kinderen	  zo	  nu	  en	  dan	  een	  extra	  
activiteit	  aan	  te	  bieden.	  
We	  ontlenen	  het	  materiaal	  aan	  BijbelBasics	  van	  het	  Nederlands	  
Bijbelgenootschap	  (NBG;	  www.debijbel.nl/bijbelbasics).	  Dat	  materiaal	  past	  
bij	  de	  nieuwe	  opzet	  die	  we	  voor	  ogen	  hebben.	  
Coördinator	  van	  de	  kinderkerk	  is	  Agnes	  Kruize	  (kruizecapelle@gmail.com,	  
tel.	  82	  02	  78).	  
	  

Rooster	  kinderkerk	  2018-‐2019	  
datum	   bijzonderheid	   thema/verhaal	  
2	  september	   Gemeentezondag	   Zoek	  naar	  wijsheid	  
7	  oktober	   	   Abraham	  
11	  november	   Oogstdienst/St.Maarten	   Oogsten	  
16	  december	   Advent	   Gabriël	  komt	  bij	  Maria	  
25	  december	   Kerstfeest	   Jezus	  wordt	  geboren	  
3	  februari	  	   Avondmaal	   Vijf	  broden	  en	  twee	  vissen	  
10	  maart	  	   Veertigdagentijd	   Het	  voorbeeld	  van	  het	  zaad	  
14	  april	   Palmpasen	   Palmpasen	  
21	  april	   Pasen	   Jezus	  is	  opgestaan	  
26	  mei	   	   Jozef	  droomt	  
23	  juni	   Overstapdienst	   Jozef	  en	  zijn	  broers	  
	  
Leiding	  kinderkerk:	   	   	  
Vera	  Blok	   blok.vera@gmail.com	   60	  10	  91	  
Andiene	  Corte	   a.corte@hi6.nl	   45	  85	  92	  
Marlies	  Kuipers	   fmkuipers@tele2.nl	   45	  63	  83	  
Agnes	  Kruize	   kruizecapelle@gmail.com	   82	  02	  78	  
Judith	  Schuttevaar	   christijanschuttevaar@hotmail.com	   78	  55	  08	  
Miranda	  Visschers	   visschersvandapperen@gmail.com	   60	  11	  67	  
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Jeugdkerk	  
Om	  de	  twee	  weken	  komt	  de	  jeugdkerk	  tijdens	  de	  eredienst	  	  bijeen	  in	  Het	  
Kolkje.	  In	  het	  rooster	  van	  kerkdiensten	  is	  aangegeven	  op	  welke	  zondagen	  
er	  jeugdkerk	  is.	  
	  
Leiding	  jeugdkerk:	   	   	  
Nico	  Knol	   nicoknol@planet.nl	   	  
Adriande	  Uspessij	   auspessij@gmail.com	   81	  35	  72	  
	  
Viering	  Heilig	  Avondmaal	  
We	  vieren	  ongeveer	  eenmaal	  per	  maand	  het	  avondmaal	  in	  een	  dienst	  van	  
Schrift	  	  en	  Tafel.	  Het	  avondmaal	  staat	  open	  voor	  iedereen:	  jong	  en	  ouder,	  
vriend	  en	  vreemde.	  Ook	  is	  er	  een	  dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  op	  
Kerstmorgen,	  Witte	  Donderdag,	  in	  de	  Paasnacht	  en	  op	  Pinksteren.	  De	  
avondmaalsdiensten	  zijn	  in	  het	  rooster	  van	  kerkdiensten	  aangegeven.	  
Indien	  u	  niet	  meer	  in	  de	  gelegenheid	  bent	  om	  naar	  de	  kerk	  te	  gaan,	  maar	  
het	  avondmaal	  wilt	  ontvangen,	  kan	  dat	  bij	  u	  thuis	  gebeuren.	  Neem	  
daarvoor	  contact	  op	  met	  de	  predikant.	  
	  
Avondmaalsvieringen	  in	  Hoog	  Schuilenburg	  
In	  Hoog	  Schuilenburg	  worden	  maandelijkse	  bijeenkomsten	  gehouden.	  Vier	  
keer	  per	  jaar	  is	  dit	  een	  avondmaalsviering.	  In	  deze	  diensten	  gaan	  
afwisselend	  mw.	  ds.	  Rienke	  Vedders-‐Dekker	  (ouderenpastor)	  en	  ds.	  Pieter	  
Endedijk	  voor.	  
De	  avondmaalsvieringen	  in	  Hoog	  Schuilenburg	  zijn	  op:	  

• woensdag	  10	  oktober	  2018	  om	  14.45	  uur	  
• woensdag	  9	  januari	  2019	  om	  14.45	  uur	  
• woensdag	  10	  april	  2019	  om	  14.45	  uur	  	  
• woensdag	  5	  juni	  2019	  om	  14.45	  uur	  	  

Deze	  diensten	  staan	  vermeld	  in	  het	  rooster	  van	  kerkdiensten.	  Iedereen	  is	  
bij	  deze	  diensten	  welkom!	  
	  
Collecten	  
Tijdens	  de	  kerkdiensten	  wordt	  er	  een	  collecte	  gehouden	  voor	  een	  
diaconaal	  doel.	  De	  collecte	  bij	  de	  uitgang	  is	  bestemd	  voor	  het	  
thuiskerkenwerk.	  Bij	  de	  viering	  van	  het	  avondmaal	  kan	  men	  gaven	  geven	  
voor	  het	  Werelddiaconaat.	  
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Bediening	  Heilige	  Doop	  
Aanvragen	  voor	  de	  doop	  worden	  ingediend	  bij	  de	  wijkpredikant.	  In	  overleg	  
wordt	  er	  dan	  een	  datum	  voor	  de	  doop	  gekozen.	  Bericht	  van	  geboorte	  
zenden	  aan	  het	  kerkelijk	  bureau	  en	  de	  wijkpredikant.	  	  
	  
Bevestiging	  van	  het	  huwelijk	  of	  andere	  levensverbintenis	  
Een	  viering	  en	  zegening	  van	  een	  huwelijk	  of	  een	  andere	  levensverbintenis	  
wordt	  aangevraagd	  bij	  de	  predikant,	  voordat	  de	  trouwdatum	  definitief	  is	  
vastgelegd.	  Ook	  ter	  gelegenheid	  van	  een	  huwelijksjubileum	  kan	  een	  
viering	  plaatsvinden,	  in	  de	  kerk	  of	  elders.	  
Het	  bruidspaar	  overlegt	  zelf	  met	  de	  koster	  over	  de	  beschikbaarheid	  van	  
het	  kerkgebouw.	  Verzocht	  wordt	  om	  de	  huwelijkskaart	  te	  zenden	  aan	  de	  
wijkpredikant	  en	  het	  kerkelijk	  bureau.	  
	  
Vespers	  en	  gemeenteberaad	  
In	  onze	  gemeente	  worden	  op	  de	  volgende	  dagen	  vespers	  (avondgebeden)	  
gehouden:	  

• woensdag	  7	  november	  –	  Dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  
• maandag	  31	  december	  –	  Oudejaarsavond	  
• maandag	  21	  januari	  tot	  en	  met	  vrijdag	  25	  januari	  –	  Oecumenische	  

vespers	  in	  het	  kader	  van	  de	  gebedsweek	  voor	  de	  eenheid	  in	  
diverse	  kerkgebouwen	  in	  Almelo	  

• woensdag	  6	  maart	  –	  Aswoensdag,	  begin	  van	  de	  veertigdagentijd	  
• woensdag	  13	  maart	  –	  Biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  
• maandag	  15	  april	  tot	  en	  met	  woensdag	  17	  april	  –	  Oecumenische	  

vespers	  in	  de	  Goede	  Week	  in	  diverse	  kerkgebouwen	  in	  Almelo	  
Vespers	  of	  avondgebeden	  zijn	  korte	  gebedsdiensten	  waarin	  de	  predikant	  
en/of	  andere	  gemeenteleden	  voorgaan	  als	  lector	  en	  voorzanger.	  
De	  vespers	  op	  dank-‐	  en	  biddag	  worden	  in	  het	  algemeen	  gevolgd	  door	  een	  
gemeenteberaad	  over	  beleidsmatige	  zaken.	  
Alle	  vespers	  beginnen	  om	  19.00	  uur;	  met	  uitzondering	  van	  Oudejaarsdag	  
(17.00	  uur)	  en	  vrijdag	  25	  januari	  (18.00	  uur).	  
	  
Bloemen	  in	  de	  kerk	  
Bloemen	  horen	  als	  zichtbaar	  element	  bij	  de	  liturgie.	  Daarom	  staan	  elke	  
zondag	  bloemen	  op	  de	  avondmaalstafel,	  door	  gemeenteleden	  gekocht.	  Na	  
de	  dienst	  worden	  de	  bloemen	  met	  een	  groet	  van	  de	  gemeente	  bezorgd	  bij	  
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iemand	  die	  wij	  op	  die	  dag	  extra	  aandacht	  willen	  geven.	  Contactpersoon	  
hiervoor	  is	  Jenneke	  Stegeman,	  jennekestegeman@live.nl,	  tel.	  82	  29	  27.	  
	  
Symbolisch	  bloemschikken	  
Er	  wordt	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  symbolisch	  bloemschikken	  in	  de	  
weken	  voor	  de	  grote	  feesten	  en	  op	  feestdagen:	  een	  symbolische	  
verbeelding	  van	  wat	  op	  de	  betreffende	  zondag	  aan	  de	  orde	  is.	  
Contactpersoon	  is	  Anneke	  Schuttevaar,	  schuttevaarflink@outlook.com,	  
tel.	  45	  56	  90.	  
	  
Bandopname	  	  
Op	  verzoek	  kan	  er	  een	  bandopname	  worden	  gemaakt	  van	  de	  eredienst	  of	  
een	  bijzondere	  dienst.	  Aanvragen	  indienen	  bij	  de	  koster.	  
	  	  
Auto-‐ophaaldienst	  
Voor	  mensen	  die	  niet	  of	  moeilijk	  naar	  de	  kerk	  kunnen	  komen,	  bestaat	  de	  
mogelijkheid	  om	  opgehaald	  en	  teruggebracht	  te	  kunnen	  worden.	  Men	  kan	  
zich	  hiervoor	  opgeven	  bij	  de	  coördinator	  van	  de	  autodienst:	  Hendrik	  
Harkink	  (ha.harkink@gmail.com,	  tel.	  80	  20	  02)	  of	  bij	  een	  lid	  van	  het	  
clusterteam	  (zie	  blz.	  21).	  
	  
Koffie	  drinken	  na	  de	  kerkdienst	  
Eenmaal	  per	  twee	  weken	  drinken	  we	  na	  de	  dienst	  koffie,	  thee	  of	  
limonade.	  U	  bent	  daar	  altijd	  van	  harte	  welkom.	  
	  
Stiltecentrum	  
De	  Grote	  Kerk	  is	  een	  monument.	  Veel	  bezoekers	  lopen	  graag	  even	  binnen	  
om	  de	  kerk	  te	  bezichtigen.	  Anderzijds	  zijn	  er	  ook	  bezoekers	  die	  behoefte	  
hebben	  aan	  rust	  en	  een	  kaarsje	  willen	  branden.	  De	  kerk	  is	  daarvoor	  
geopend	  op	  donderdag	  en	  vrijdag	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur	  en	  op	  zaterdag	  
van	  13.00	  tot	  15.00	  uur.	  Op	  zaterdag	  wordt	  van	  15.00	  tot	  16.00	  uur	  het	  
orgel	  bespeeld.	  
Contactpersonen	  zijn	  Wijnanda	  Smeenk,	  hansenwijnanda@hetnet.nl,	  	  
tel.	  53	  17	  78	  of	  Hildegard	  Dubbink,	  hildegardboom@gmail.com,	  	  
tel.	  81	  65	  44	  
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Liturgieberaad	  
Onze	  gemeente	  kent	  een	  liturgieberaad,	  waarin	  gesproken	  wordt	  over	  alle	  
onderdelen	  van	  de	  eredienst.	  Kerkdiensten	  worden	  geëvalueerd,	  plannen	  
voor	  de	  komende	  periode	  worden	  besproken	  en	  voorstellen	  worden	  aan	  
de	  kerkenraad	  doorgegeven	  die	  daarover	  besluiten	  neemt.	  Door	  
bespreking	  van	  diverse	  thema	  wil	  het	  beraad	  inspirerend	  werken	  voor	  
allen	  die	  inhoudelijk	  een	  verantwoordelijke	  rol	  hebben	  in	  de	  kerkdienst.	  In	  
het	  beraad	  hebben	  zitting:	  de	  predikant,	  de	  organist,	  de	  coördinator	  
gastpredikanten	  en	  vertegenwoordigers	  van	  de	  diaconie,	  de	  cantorij,	  de	  
bloemschikkers,	  de	  kinder-‐	  en	  jeugdkerk.	  Ook	  andere	  gemeenteleden	  
kunnen	  aan	  het	  beraad	  deelnemen.	  Contactpersoon	  is	  de	  wijkpredikant.	  
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PASTORAAT	  EN	  DIACONAAT:	  
DE	  DIENENDE	  EN	  DELENDE	  GEMEENTE	  

	  
In	  pastoraat	  en	  diaconaat	  zijn	  we	  als	  gemeenteleden	  gericht	  op	  elkaar.	  	  
Pastoraat	  en	  diaconaat	  zijn	  niet	  alleen	  taken	  van	  ambtsdragers,	  maar	  van	  
ons	  allemaal.	  
Als	  reisgenoten	  zoeken	  we	  samen	  een	  weg	  in	  geloof	  en	  leven.	  
Het	  bijbelse	  verhaal	  van	  de	  Emmaüsgangers	  verwoordt	  dit	  erg	  treffend:	  
twee	  mensen	  zijn	  onderweg	  met	  hun	  zorgen	  en	  vragen.	  Dan	  komt	  er	  een	  
‘derde’	  bij.	  Ze	  praten	  met	  elkaar	  over	  wat	  hen	  ter	  harte	  gaat.	  Een	  
ontmoeting	  die	  perspectief	  biedt.	  
Ook	  wij	  zijn	  reisgenoten	  van	  elkaar	  in	  dit	  leven.	  Voor	  korte	  of	  lange	  tijd.	  
We	  maken	  veel	  met	  elkaar	  mee	  op	  onze	  reis	  door	  het	  leven.	  Het	  is	  dan	  
goed	  te	  weten	  dat	  je	  niet	  alleen	  bent,	  dat	  je	  van	  elkaar	  kunt	  leren,	  dat	  je	  
elkaar	  kunt	  steunen	  in	  moeilijke	  tijden	  en	  dat	  je	  met	  elkaar	  blijdschap	  kunt	  
delen.	  
	  
Pastoraat	  
Om	  het	  pastorale	  werk	  goed	  te	  kunnen	  organiseren,	  is	  onze	  gemeente	  
verdeeld	  in	  zogeheten	  clusters	  die	  geleid	  worden	  door	  clusterouderlingen.	  
Elk	  cluster	  bestaat	  uit	  een	  of	  meer	  ouderlingen,	  enkele	  pastorale	  
medewerkers	  en	  een	  diaken.	  Samen	  vormen	  zij	  het	  clusterteam.	  
Het	  clusterteam	  komt	  met	  enige	  regelmaat	  bijeen	  om	  praktische	  en	  
inhoudelijke	  zaken	  te	  bespreken	  die	  in	  een	  cluster	  aan	  de	  orde	  zijn.	  
Vijf	  keer	  per	  jaar	  komt	  het	  pastoraal	  beraad	  bijeen,	  een	  overlegorgaan	  van	  
predikant,	  ambtsdragers	  en	  pastoraal	  medewerkers.	  
	  
In	  onderstaand	  overzicht	  kunt	  u	  aan	  de	  hand	  van	  uw	  postcode	  zien	  tot	  
welk	  cluster	  u	  behoort	  en	  wie	  u	  kunt	  benaderen.	  
	  
postcode	   cluster	   
7601	  AM	  t/m	  7603	  XZ	   4	   
7604	  AH	  t/m	  7604	  GB	   1	   
7604	  GC	  t/m	  7604	  GD	   5	   
7604	  GE	  t/m	  7604	  XZ	   4	   
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postcode	   cluster	   
7607	  AB	  t/m	  7607	  JZ	   2/3	   
7607	  KA	  t/m	  7607	  KT	   4	   
7607	  LA	  t/m	  7607	  NV	   2/3	   
7607	  NW	   5	   
7607	  NX	  t/m	  7607	  NZ	   2/3	   
7607	  PA	  t/m	  7607	  RW	   4	   
7607	  SB	  t/m	  7607	  SV	   2/3	   
7607	  VA	  t/m	  7607	  XZ	   2/3	   
7607	  ZA	  t/m	  7607	  ZD	   5	   
7607	  ZE	  t/m	  7609	  ZC	   4	   
overige	  postcodes	   4	  
	  
Voor	  elk	  cluster	  zijn	  een	  of	  meer	  ouderlingen	  aangesteld.	  U	  kunt	  bij	  hen	  
terecht	  als	  u	  een	  vraag	  heeft	  of	  als	  u	  een	  gesprek	  wilt	  met	  een	  hen	  of	  met	  
de	  predikant.	  
In	  onderstaand	  overzicht	  is	  vermeld	  wie	  voor	  de	  verschillende	  clusters	  de	  
clusterouderlingen	  zijn.	  	  
	  
cluster	   ouderling	   	   	  
1	   Janneke	  Webbink	   jwebbink@outlook.com	   81	  09	  89	  
2/3	   Anneke	  

Schuttevaar	  
schuttevaarflink@	  
outlook.com	  

45	  56	  90	  

	   Anneke	  Veldhuis	   anneke.v@kpnmail.nl	   86	  28	  96	  
	   Sape	  Visser	   sapevisser@kpnmail.nl	   49	  33	  52	  
4	   Ron	  Wissenburg	   ronwissenburg@gmail.com	   06	  43	  17	  67	  82	  
5	   Vera	  Blok	  	   blok.vera@gmail.com	   60	  10	  91	  
	  
Clustermedewerkers	  
In	  een	  cluster	  werken	  ouderlingen,	  pastoraal	  medewerkers	  en	  een	  diaken	  
samen.	  Daarnaast	  worden	  met	  ingang	  van	  dit	  seizoen	  voor	  elke	  cluster	  
contactpersonen	  aangesteld.	  Ouderlingen,	  pastoraal	  medewerkers	  en	  
contactpersonen	  behartigen	  allen	  een	  deel	  van	  het	  adressenbestand	  in	  de	  
cluster.	  Zij	  leggen	  contacten	  met	  gemeenteleden	  en	  als	  daarom	  gevraagd	  
wordt	  of	  als	  het	  vermoed	  wordt,	  wordt	  er	  een	  bezoek	  afgelegd.	  
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Te	  zijner	  tijd	  zal	  aan	  een	  ieder	  worden	  meegedeeld	  hoe	  het	  adressen-‐
bestand	  is	  ingedeeld	  en	  hoe	  de	  werkwijze	  van	  de	  clustermedewerkers	  is.	  
Gemeenteleden	  kunnen	  ook	  altijd	  via	  de	  contactpersoon	  van	  de	  cluster	  
aangeven	  als	  men	  een	  gesprek	  of	  bezoek	  wil.	  
	  
Medewerkers	  cluster	  1:	  
ouderling:	  
Janneke	  Webbink	   jwebbink@outlook.com	   81	  09	  89	  
pastoraal	  medewerker:	  
Truus	  van	  Zwieten	   dickvanzwieten@gmail.com	   81	  18	  71	  
diaken:	  
Corrie	  Ubels	   corrieubels@gmail.com	   81	  22	  81	  
Medewerkers	  clusters	  2	  en	  3:	  
ouderling:	   	   	  
Anneke	  Schuttevaar	   schuttevaarflink@outlook.com	   45	  56	  90	  
Anneke	  Veldhuis	   anneke.v@kpnmail.nl	   86	  28	  96	  
Sape	  Visser	   sapevisser@kpnmail.nl	   49	  33	  52	  
pastoraal	  medewerker:	  
Janny	  Braakman	   	   53	  28	  99	  
diaken:	   	   	  
Hans	  van	  den	  Berg	   vdbergverhagen@hotmail.com	   49	  11	  73	  
Annelies	  de	  Roo	   anneliesderoo1@gmail.com	   86	  27	  82	  
Medewerkers	  cluster	  4:	  
ouderling:	   	   	  
Ron	  Wissenburg	   ronwissenburg@gmail.com	   06	  43	  17	  67	  82	  
pastoraal	  medewerker:	  
Joop	  Blom	   a.joop.blom@gmail.com	   86	  16	  98	  
Arie	  van	  Houwelingen	   a.vanhouwelingen@hetnet.nl	   43	  35	  90	  
Medewerkers	  cluster	  5:	  
ouderling:	   	   	  
Vera	  Blok	   blok.vera@gmail.com	   60	  10	  91	  
diaken:	   	   	  
Corrie	  Ubels	   corrieubels@gmail.com	   81	  22	  81	  
	  
In	  dit	  overzicht	  zijn	  de	  namen	  van	  de	  contactpersonen	  nog	  niet	  vermeld.	  	  
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Bijeenkomsten	  in	  de	  verzorgingshuizen	  
In	  Hoog	  Schuilenburg	  organiseert	  de	  kerkenraad	  maandelijks	  een	  
ontmoetingsuur.	  De	  bedoeling	  is	  om	  hier	  elkaar	  te	  ontmoeten,	  een	  
gesprek	  te	  hebben	  over	  onderwerpen	  uit	  de	  Bijbel,	  over	  zaken	  die	  u	  na	  
aan	  het	  hart	  liggen,	  of	  over	  een	  verhaal	  dat	  is	  voorgelezen.	  
	  
Gesprek	  met	  de	  predikant	  
Indien	  u	  een	  gesprek	  wilt	  hebben	  met	  de	  predikant,	  kunt	  u	  telefonisch	  met	  
hem	  contact	  opnemen:	  06	  208	  00	  209.	  
	  
Verjaardagsfonds	  
Gemeenteleden	  ontvangen	  op	  hun	  verjaardag	  een	  zegengroet	  en	  een	  
zakje	  om	  uit	  dankbaarheid	  een	  gift	  te	  doneren	  aan	  het	  verjaardagsfonds.	  
Beheerder	  van	  het	  fonds	  is	  mw.	  Ineke	  Munter,	  munter147@gmail.com,	  	  
tel.	  81	  56	  61.	  
	  
Diaconaat	  
We	  zien	  om	  naar	  degenen	  die	  het	  financieel	  niet	  makkelijk	  hebben.	  Een	  
sociale	  taak	  waar	  wij	  ons	  met	  hart	  en	  ziel	  voor	  inzetten.	  De	  diakenen	  zijn	  
stille	  werkers	  en	  doeners.	  Zij	  zijn	  in	  de	  kerkdienst	  actief	  bij	  de	  inzameling	  
van	  de	  gaven	  en	  tijdens	  de	  viering	  van	  het	  avondmaal	  als	  brood	  en	  wijn	  
worden	  rondgedeeld.	  	  
Zij	  zijn	  betrokken	  bij	  praktische	  zaken	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  uitvoering	  van	  
de	  oogstdienst	  en	  de	  seniorentocht,	  maar	  ook	  de	  ogen	  en	  oren	  voor	  
degenen	  die	  het	  sociaal	  en	  financieel	  niet	  makkelijk	  hebben	  en	  helpen	  hen	  
op	  weg.	  	  Deze	  taken	  van	  de	  diaconie	  en	  het	  stedelijk,	  landelijk	  en	  
werelddiaconaat	  wordt	  in	  overleg	  met	  de	  Centrale	  Diaconie	  gedaan,	  
waarin	  alle	  wijken	  vertegenwoordigd	  zijn.	  
	  
Missionaire	  commissie	  
Wij	  willen	  een	  missionaire	  gemeente	  zijn.	  Daaronder	  verstaan	  wij	  een	  
open,	  gastvrije,	  oecumenisch	  georiënteerde	  kerkelijke	  gemeenschap	  die	  
maatschappelijk	  betrokken	  is,	  een	  kerk	  midden	  in	  de	  stad,	  een	  kerk	  van	  en	  
voor	  de	  (mensen	  van	  de)	  stad.	  Er	  worden	  actief	  en	  creatief,	  sociaal	  en	  
mentaal	  verbindingen	  gelegd	  tussen	  geloof,	  eigentijdse	  cultuur	  en	  
maatschappij.	  
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De	  drijfveer	  is	  het	  woord	  van	  God	  zoals	  we	  dat	  lezen	  in	  de	  Bijbel	  en	  zoals	  
we	  dat	  beleven	  in	  ons	  dagelijks	  leven.	  Vanuit	  dit	  woord	  doen	  we	  ons	  werk	  
en	  willen	  we	  bijdragen	  aan	  het	  welzijn	  en	  behoud	  van	  de	  wereld,	  zowel	  
dichtbij	  als	  ver	  weg,	  voor	  individuen	  en	  groepen	  mensen.	  We	  handelen	  en	  
vieren	  vanuit	  de	  kerkelijke	  traditie	  –	  niet	  uitsluitend	  de	  protestantse	  –	  
waarbij	  er	  rekening	  gehouden	  wordt	  met	  verschillen	  in	  mensen	  en	  
opvattingen.	  
De	  gemeente	  is	  onderdeel	  van	  een	  grotere	  gemeenschap.	  We	  geven	  
inhoud	  aan	  ons	  geloofsleven	  door,	  zichtbaar	  met	  vreugde,	  een	  open	  
instelling	  en	  gastvrij	  in	  en	  naar	  de	  samenleving,	  functies	  en	  taken	  te	  
vervullen.	  Daarbij	  is	  het	  van	  belang	  om	  ook	  contacten	  over	  kerkgrenzen	  
heen	  te	  hebben,	  en	  daarom	  zetten	  wij	  ons	  actief	  in	  voor	  de	  oecumene.	  Als	  
missionaire	  gemeente	  zijn	  we	  actief	  betrokken	  bij	  diverse	  projecten,	  
gericht	  op	  het	  helpen	  van	  groepen	  mensen	  die	  buiten	  de	  sociale	  
vangnetten	  vallen	  of	  anderszins	  behoefte	  hebben	  aan	  hulp	  of	  
ondersteuning	  en	  voelen	  we	  ons	  �tevens	  geroepen	  om	  aandacht	  te	  hebben	  
voor	  de	  nood	  in	  de	  wereld.	  Ook	  goed	  rentmeesterschap	  voor	  onze	  aarde	  is	  
hierin	  een	  onderdeel,	  we	  proberen	  een	  duurzame	  ofwel	  groene	  gemeente	  
te	  zijn.	  
Het	  missionaire	  werk	  is	  een	  onderdeel	  van	  de	  diaconale	  opdracht	  van	  de	  
gemeente	  en	  wordt	  daarin	  geborgd.	  
Het	  kerkgebouw	  is	  een	  belangrijke	  en	  herkenbare	  plek	  voor	  de	  gemeente:	  
een	  centrale	  ontmoetingsplaats	  voor	  culturele	  en	  religieuze	  	  
bijeenkomsten.	  

In	  het	  missionair	  werk	  leggen	  we	  twee	  accenten:	  
1. een	  herkenbare	  en	  zichtbare	  gemeente:	  we	  schenken	  aandacht	  

aan	  onze	  identiteit	  en	  maken	  duidelijk	  wie	  we	  zijn	  en	  wat	  we	  
doen.	  We	  zullen	  ons	  voor	  buitenstaanders	  moeten	  openen	  en	  ons	  
(meer)	  moeten	  laten	  zien.	  Verschillen	  in	  de	  gemeente	  mogen	  
gezien	  en	  uitgesproken	  worden.	  Inzicht	  in	  verschillen	  geeft	  
bovendien	  een	  scherper	  beeld	  wie	  je	  zelf	  bent	  en	  wat	  je	  aan	  
anderen	  bindt.	  	  

2. present	  in	  stad	  en	  wereld:	  hoe	  willen	  we	  interacteren	  met	  de	  
samenleving?	  Hoe	  helpen	  we	  elkaar	  op	  onze	  levensweg:	  met	  
inspiratie,	  met	  bezinning,	  met	  praktische	  hulp?	  We	  willen	  present	  
zijn,	  in	  de	  stad	  en	  in	  de	  wereld.	  Een	  open	  kerkgebouw	  is	  daarbij	  
van	  groot	  belang.	  Ons	  kerkgebouw	  hebben	  we	  niet	  alleen	  voor	  
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onszelf.	  We	  willen	  het	  tevens	  ten	  dienste	  stellen	  aan	  de	  
samenleving.	  Dat	  doen	  we	  allereerst	  door	  middel	  van	  
openstelling:	  de	  Grote	  Kerk	  als	  plek	  voor	  bezinning,	  een	  moment	  
van	  rust	  in	  de	  hectiek	  van	  de	  stad.	  	  

Coördinator	  van	  de	  missionaire	  commissie	  is	  Adriande	  Uspessij,	  
auspessij@gmail.com,	  tel.	  81	  35	  72.	  
	  
Ouderenontmoetingsgroep	  
Eenmaal	  in	  de	  maand	  komt	  een	  groep	  senioren	  bij	  elkaar	  in	  De	  Schouw	  
voor	  een	  middag	  samenzijn.	  De	  bijeenkomsten	  zijn	  op	  donderdagmiddag,	  
in	  het	  algemeen	  van	  14.00	  tot	  16.00	  uur,	  maar	  soms	  wijken	  deze	  tijden	  af	  
(zie	  het	  overzicht).	  
Het	  programma	  kan	  van	  alles	  omvatten:	  een	  gesprek,	  een	  spel,	  een	  
diavoorstelling.	  De	  nadruk	  ligt	  op	  gezelligheid.	  Er	  is	  altijd	  plaats	  voor	  meer	  
deelnemers.	  
Inlichtingen	  bij	  Corrie	  Ubels,	  corrieubels@gmail.com,	  tel.	  81	  22	  81	  of	  bij	  
Hillie	  de	  Vries,	  hilly.blomsma@caiway.nl,	  tel.	  81	  19	  44	  of	  bij	  Anneke	  
Veldhuis,	  anneke.v@kpnmail.nl,	  tel.	  86	  28	  96.	  
	  
Programma	  
19	  sept	   14.00-‐16.00	  uur	   Een	  gezellige	  middag	  i.s.m.	  Passage,	  

verzorgd	  door	  dhr.	  P.	  Glazer	  over	  Tante	  
Roosje	  

18	  okt	   14.00-‐16.00	  uur	   Bezoek	  aan	  het	  Stadsmuseum	  Almelo	  
15	  nov	   14.00-‐16.00	  uur	   Mw.	  Coby	  Noordhof	  vertelt	  over	  Stichting	  

Matamba	  	  
6	  dec	   14.00-‐16.00	  uur	   Sinterklaasmiddag	  met	  bingo	  
12	  dec	   	   Kerstmiddag	  i.s.m.	  Hoog	  Schuilenburg	  
10	  jan	   14.00-‐16.00	  uur	   Muzikale	  nieuwjaarsmiddag	  
14	  feb	   12.30-‐15.00	  uur	   Snertmiddag	  
14	  mrt	   14.00-‐16.00	  uur	   Pastoraal	  werker	  Els	  Bosch	  vertelt	  over	  

haar	  ervaringen	  in	  de	  Elisaparochie	  
11	  april	   15.00-‐±17.00	  uur	   Paasmiddag	  met	  broodmaaltijd	  
9	  mei	   ??	   Op	  de	  laatste	  middag	  op	  reis	  naar	  ???	  
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Handwerkclub	  
Een	  actieve	  club	  handwerksters	  ontmoet	  elkaar	  eenmaal	  in	  de	  twee	  
weken	  op	  donderdagmorgen	  in	  De	  Schouw	  vanaf	  9.30	  uur	  voor	  een	  
praatje	  en	  een	  kop	  koffie	  en	  voor	  het	  maken	  van	  prachtige	  
handwerkproducten.	  De	  gemaakte	  producten	  worden	  bij	  bijzondere	  
gelegenheden	  verkocht,	  ten	  behoeve	  van	  de	  wijkkas.	  Wilt	  u	  meedoen?	  
Neem	  dan	  contact	  op	  met	  mw.	  Coby	  Blankestijn,	  tel.	  82	  38	  67.	  
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VORMING	  &	  TOERUSTING:	  	  
DE	  LERENDE	  GEMEENTE	  

	  
Gezamenlijke	  activiteiten	  Raad	  van	  Kerken	  Almelo	  
Op	  het	  gebied	  van	  vorming	  en	  bezinning	  werkt	  de	  wijkgemeente	  De	  Grote	  
Kerk	  als	  deel	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  samen	  met	  andere	  
kerken	  in	  de	  Raad	  van	  Kerken	  Almelo.	  Elk	  half	  jaar	  verschijnt	  er	  een	  
kleurrijke	  brochure	  met	  alle	  activiteiten	  die	  de	  gezamenlijke	  kerken	  
ontplooien.	  Deze	  brochure	  ligt	  in	  de	  kerk	  en	  in	  De	  Schouw.	  
U	  kunt	  de	  brochure	  ook	  inzien	  via	  de	  website	  van	  de	  Raad	  van	  Kerken	  
Almelo:	  www.raadvankerkenalmelo.nl	  (>	  Brochure).	  
Op	  het	  moment	  van	  verschijnen	  van	  dit	  kerkenwerkboek	  is	  het	  
programma	  van	  het	  najaar	  bekend.	  
	  
(Belijdenis)catechese	  
Informatie	  over	  catechese	  bij	  de	  predikant.	  
	  
Bijbelleesgroepen	  
Al	  vele	  jaren	  zijn	  er	  twee	  bijbelleesgroepen	  die	  op	  donderdag	  bijeen	  
komen.	  Deze	  bijeenkomsten	  worden	  geleid	  door	  ds.	  Pieter	  Endedijk.	  	  
In	  dit	  seizoen	  besteden	  we	  aandacht	  aan	  twee	  bijbelboeken	  die	  in	  de	  kerk	  
aan	  de	  orde	  komen.	  Tijdens	  de	  eerste	  vijf	  bijeenkomsten	  lezen	  en	  
bespreken	  we	  het	  boek	  Openbaring	  dat	  we	  in	  november	  en	  december	  in	  
de	  kerk	  lezen.	  In	  de	  laatste	  drie	  bijeenkomsten	  staat	  het	  boek	  Ester	  
centraal.	  Hieruit	  lezen	  we	  in	  de	  kerk	  in	  januari	  en	  februari.	  	  
Er	  wordt	  ook	  regelmatig	  aandacht	  besteed	  aan	  muziek	  en	  beeldende	  kunst	  
die	  aan	  deze	  teksten	  zijn	  gerelateerd.	  
De	  ochtendgroep	  komt	  bijeen	  op	  donderdag	  van	  10.45	  tot	  12.15	  uur.	  De	  
middaggroep	  komt	  bijeen	  op	  donderdag	  van	  14.00	  tot	  15.30	  uur.	  De	  
bijeenkomsten	  zijn	  in	  De	  Schouw.	  
De	  data	  van	  de	  bijeenkomsten	  zijn:	  

• 13	  september	  2018	  
• 11	  oktober	  2018	  
• 15	  november	  2018	  
• 10	  januari	  2019	  
• 7	  februari	  2019	  
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• 7	  maart	  2019	  
• 4	  april	  2019	  
• 16	  mei	  2019	  

Voor	  deelname	  wordt	  een	  geringe	  bijdrage	  gevraagd	  voor	  koffie/thee	  en	  
een	  reader.	  Nieuwe	  deelnemers	  zijn	  altijd	  van	  harte	  welkom!	  Informatie:	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  predikant.grotekerk@pga-‐almelo,	  tel.:	  06	  208	  00	  209.	  
	  
	  
	  
	  

BELEIDSPLAN	  WIJKGEMEENTE	  DE	  GROTE	  KERK	  
	  
Elke	  gemeente	  van	  de	  Protestantse	  Kerk	  in	  Nederland	  moet	  een	  actueel	  
beleidsplan	  hebben.	  Nu	  was	  ons	  vorige	  beleidsplan	  van	  jaren	  geleden	  en	  
het	  was	  dus	  hoog	  tijd	  om	  een	  nieuwe	  tekst	  te	  maken.	  
In	  opdracht	  van	  de	  kerkenraad	  heeft	  een	  commissie	  zich	  daarmee	  bezig	  
gehouden,	  maar	  vooral	  ook	  met	  de	  vraag:	  hoe	  functioneert	  een	  
beleidsplan?	  Als	  we	  daarop	  antwoord	  hebben,	  kunnen	  we	  de	  tekst	  daarop	  
richten.	  Veel	  beleidsplannen	  komen	  in	  bureaulades	  terecht	  en	  dat	  is	  weer	  
niet	  de	  bedoeling!	  
Daarom	  is	  gekozen	  voor	  een	  korte	  tekst	  die	  niet	  meer	  wil	  zijn	  dan	  bondige	  
antwoorden	  op	  de	  vragen:	  ‘wat	  willen	  wij	  zijn?’;	  ‘waar	  staan	  wij	  en	  waar	  
willen	  wij	  heen?’	  en	  ‘hoe	  organiseren	  wij	  ons?’	  Je	  zou	  kunnen	  zeggen:	  het	  
beleidsplan	  is	  het	  DNA	  van	  de	  gemeente.	  
Vanuit	  een	  beleidsplan	  kan	  dan	  jaarlijks	  een	  werkplan	  worden	  
samengesteld:	  welke	  aspecten	  willen	  we	  in	  dat	  jaar	  bijzondere	  aandacht	  
geven	  om	  de	  gemeente	  beter	  te	  laten	  functioneren?	  
De	  kerkenraad	  heeft	  de	  tekst	  die	  de	  commissie	  heeft	  samengesteld	  
besproken	  in	  haar	  vergadering	  van	  26	  mei	  2016	  en	  voorgelegd	  aan	  de	  
gemeente	  op	  2	  november	  2016.	  Daarna	  heeft	  de	  kerkenraad	  het	  
beleidsplan	  vastgesteld.	  
De	  tekst	  van	  het	  beleidsplan	  kan	  bij	  de	  scriba	  worden	  opgevraagd.	  	  
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	  INFORMATIE	  
	  
Dit	  Kerkenwerkboek	  is	  een	  belangrijke	  bron	  van	  informatie.	  Daarnaast	  zijn	  
er	  nog	  andere	  informatiekanalen	  voor	  u	  van	  belang:	  kerkblad,	  nieuwsbrief	  
en	  website.	  
	  
Kerkblad	  Kwintet	  
De	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  heeft	  het	  kerkblad	  Kwintet.	  Het	  
verschijnt	  tien	  keer	  per	  jaar.	  Een	  abonnement	  kost	  €	  15,00	  per	  jaar:	  IBAN	  
NL	  78	  RABO	  0102	  1176	  32	  t.n.v.	  PGA-‐AKN.	  Opgave	  bij	  het	  Kerkelijk	  Bureau.	  
Ook	  een	  digitaal	  abonnement	  is	  mogelijk.	  Opgave:	  kwintet.digitaal@pga-‐
almelo.nl.	  
In	  het	  kerkblad	  staat	  algemene	  informatie	  over	  kerkelijk	  werk	  en	  er	  zijn	  
berichten	  van	  de	  vijf	  wijken	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo.	  
	  
Nieuwsbrief	  
Met	  dezelfde	  regelmaat	  verschijnt	  er	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  van	  onze	  
wijkgemeente.	  Daarin	  staat	  uitgebreidere	  informatie	  over	  kerkelijke	  
activiteiten,	  actualiteiten,	  beleidsontwikkelingen,	  voorgenomen	  besluiten,	  
informatie	  van	  de	  kerkenraad,	  etc.	  U	  ontvangt	  de	  nieuwsbrief	  als	  u	  uw	  e-‐
mail-‐adres	  doorgeeft	  aan:	  scriba.grotekerk@pga-‐almelo.nl.	  
Heeft	  u	  geen	  eigen	  e-‐mail-‐adres?	  Vraag	  een	  familielid	  of	  bekende	  om	  zijn	  
of	  haar	  adres	  te	  mogen	  doorgeven.	  
Er	  liggen	  altijd	  enkele	  nieuwsbrieven	  in	  de	  kerk.	  
	  
Website	  
Onze	  wijkgemeente	  heeft	  een	  eigen	  website:	  www.pga-‐grotekerk.nl.	  U	  
vindt	  daar	  de	  meest	  actuele	  informatie	  over	  het	  	  kerkelijk	  werk,	  zoals	  over	  
de	  komende	  kerkdienst.	  Ook	  worden	  er	  regelmatig	  foto’s	  gepubliceerd	  
van	  activiteiten	  in	  onze	  gemeente.	  
Op	  deze	  website	  kunt	  u	  ook	  doorlinken	  naar	  de	  site	  van	  de	  PGA:	  
www.protestantsegemeentealmelo.nl	  en	  die	  van	  de	  andere	  wijken.	  
Webmaster:	  Jolanda	  Tulp,	  djtulp01@gmail.com.	  
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PROTESTANTSE	  GEMEENTE	  ALMELO	  
	  
De	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  (PGA)	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  de	  
Protestantse	  Kerk	  in	  Nederland	  en	  is	  per	  3	  oktober	  2009	  ontstaan	  uit	  een	  
fusie	  tussen	  de	  Hervormde	  Gemeente	  en	  de	  Gereformeerde	  Kerk	  van	  
Almelo.	  De	  Protestantse	  Kerk	  in	  Nederland	  is	  op	  1	  mei	  2004	  ontstaan	  uit	  
een	  fusie	  van	  de	  drie	  Samen	  op	  Weg-‐kerken:	  de	  Nederlandse	  Hervormde	  
Kerk,	  de	  Gereformeerde	  Kerken	  in	  Nederland	  en	  de	  Evangelisch-‐Lutherse	  
Kerk	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden.	  
	  
Wijkgemeenten	  van	  de	  PGA	  
	  
NOACH	   	   	  
predikant	   ds.	  D.J.	  van	  Bart	   dickvanbart@gmail.com	  

tel.	  47	  32	  73	  
scriba	   dhr/mw	  Smits	   scriba.noach@pga-‐almelo.nl	  
kerkgebouw	   Binnenhof	  53,	  7608	  KH	  Almelo	  
Grote	  Kerk	   	   	  
predikant	   ds.	  P.H.	  Endedijk	   predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  

tel.	  06	  208	  00	  209	  
scriba	   Ben	  ter	  Haar	   scriba.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  

tel.	  06	  83	  08	  17	  84	  
kerkgebouw	   Kerkplein	  17,	  7607	  BT	  Almelo	  
De	  Ontmoeting	  
predikant:	   ds.	  C.B.	  Elsinga	   cbelsinga@solcon.nl	  

tel.	  67	  33	  95	  
scriba:	   Dinant	  Kramer	   scriba.deontmoeting@pga-‐almelo.nl	  
kerkgebouw:	   Hoornbladstraat	  29a,	  7601	  SZ	  Almelo	  
Pniël	   	   	  
predikant:	   ds.	  M.	  Montagne	   ds.montagne@gmail.com	  	  

tel.:	  34	  11	  40	  
scriba:	   Nelleke	  Veurink	   scriba.pniel@pga-‐almelo.nl	  
kerkgebouw:	   Rembrandtlaan	  352,	  7606	  GX	  Almelo	  
De	  Bleek	   	   	  
predikant:	   mw.	  ds.	  M.M.	  Schwarz	   hetkerkuiltje@gmail.com	  

tel.:	  84	  04	  84	  
scriba:	   	   scriba.debleek@pga-‐almelo.nl	  
kerkgebouw:	   Hofstraat	  1,	  7607	  AB	  Almelo	  
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Predikanten	  met	  bijzondere	  opdracht	  en	  kerkelijk	  werkers	  
• mw.	  ds.	  J.D.	  Vedders-‐Dekker,	  rienke.dekker@hetnet.nl,	  	  

tel.	  0547	  36	  14	  89,	  voor	  het	  pastoraat	  in	  verpleeghuis	  Reggeland-‐
Eugeria.	  Zij	  heeft	  ook	  een	  aanstelling	  voor	  het	  ouderenpastoraat	  
in	  de	  wijkgemeenten	  De	  Grote	  Kerk,	  Pniël	  en	  De	  Ontmoeting.	  

• mw.	  ds.	  M.D.	  Vlasblom,	  mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl,	  
tel.	  0900	  245	  34	  53,	  voor	  het	  pastoraat	  in	  verpleeghuizen	  van	  
Trivium/Meulenbelt.	  	  

• mw.	  ds.	  M.	  Benard-‐Boertjes,	  mbenard@triviummeulenbeltzorg.nl,	  
tel.	  06	  23	  59	  72	  13,	  voor	  het	  pastoraat	  in	  verpleeghuizen	  van	  
Trivium/Meulenbelt.	  	  

• mw.	  H.H.	  Westerik-‐Lammers,	  h.h.westerik@outlook.com,	  	  
tel.	  06	  43	  16	  71	  39,	  als	  kerkelijk	  werker	  voor	  De	  Bleek.	  

• mw.	  B.	  Holtrust,	  b.holtrust@zgt.nl,	  tel.	  088	  708	  37	  71,	  als	  
geestelijk	  verzorger	  van	  Ziekenhuis	  Groep	  Twente.	  

	  
Algemene	  kerkenraad	  en	  colleges	  
In	  de	  Algemene	  kerkenraad	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  zijn	  de	  
vijf	  wijkgemeenten	  vertegenwoordigd.	  De	  algemene	  kerkenraad	  behartigt	  
wijkoverstijgende	  zaken,	  zoals	  vermogensrechtelijke	  aangelegenheden	  en	  
rechtspositie	  van	  predikanten	  en	  andere	  betaalde	  krachten.	  
Onder	  de	  algemene	  kerkenraad	  ressorteren	  het	  College	  van	  diakenen	  en	  
het	  College	  van	  kerkrentmeesters.	  
	  
Algemene	  kerkenraad	  
voorzitter	  a.i.	   dhr.	  A.	  Ek	   voorzitter.ak@pga-‐almelo.nl	  

82	  49	  12	  
scriba	   	   scriba@pga-‐almelo.nl	  
College	  van	  diakenen	  
voorzitter	   dhr.	  D.	  Pas	   voorzitter.cvd@pga-‐almelo.nl	  

47	  37	  58	  
secretaris	   dhr.	  H.H.	  Nijhuis	   scriba.cvd@pga-‐almelo.nl	  

81	  09	  28	  
College	  van	  kerkrentmeesters	  
voorzitter	   dhr.	  P.D.	  Visser	   voorzitter.cvk@pga-‐almelo.nl	  
secretaris	   dhr.	  P.A.	  Capelle	   scriba.cvk@pga-‐almelo.nl	  

86	  22	  74	  
website:	  www.protestantsegemeentealmelo.nl	  
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Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Grote	  Kerk	  
De	  Stichting	  Vrienden	  zet	  zich	  in	  om	  de	  Grote	  Kerk	  te	  behouden	  voor	  de	  
toekomst.	  Voor	  de	  instandhouding	  is	  uw	  steun	  nodig.	  Word	  daarom	  
vriend!	  
Giften	  aan	  de	  stichting	  kunnen	  worden	  overgemaakt	  op:	  IBAN	  NL33	  RABO	  
0117	  0283	  12	  t.n.v.	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Grote	  Kerk.	  
Met	  uw	  hulp	  kan	  het	  oudste	  monument	  in	  de	  stad	  blijven	  bestaan.	  De	  kerk	  
is	  gebouwd	  voor	  kerkdiensten,	  trouwerijen	  en	  rouwplechtigheden,	  maar	  is	  
ook	  uitermate	  geschikt	  voor	  concerten,	  evenementen	  en	  
tentoonstellingen,	  die	  passen	  bij	  dit	  cultureel	  erfgoed.	  Met	  De	  Schouw	  is	  
deze	  kerk	  een	  multifunctioneel	  centrum	  in	  het	  hart	  van	  Almelo.	  
Contactpersoon	  is	  Gerard	  ter	  Haar,	  ter-‐haar@planet.nl	  ,	  tel.	  81	  38	  35.	  
	  	  
Stichting	  	  De	  Schouw	  
Het	  Verenigingsgebouw	  De	  Schouw	  heeft	  een	  eigen	  stichtingsbestuur.	  	  
Veelvuldig	  worden	  hier	  ruimtes	  gehuurd	  door	  scholen,	  bedrijfsleven	  of	  
overheid.	  	  
Daarnaast	  vinden	  alle	  verenigingsactiviteiten	  van	  de	  Grote	  Kerk	  hier	  
plaats.	  	  
Er	  is	  een	  nauwe	  samenwerking	  tussen	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  De	  
Schouw	  en	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo.	  
	  
Bankrekeningnummers	  
Giften	  Prot.	  Gem.	  Almelo:	   NL94	  RABO	  0301	  3049	  04	  
Giften	  Diaconie	  PGA:	   NL04	  RABO	  0301	  3037	  11	  
Kerkelijke	  bijdragen:	   NL14	  FVLB	  0635	  8002	  33	  t.n.v.	  PGA	  Almelo	  
Solidariteitskas	  PGA:	   NL30	  FVLB	  0699	  6417	  56	  t.n.v.	  PGA	  Almelo	  
ZWO:	   NL13	  RABO	  0381	  3429	  05	  t.n.v.	  PGA	  Almelo	  
Collectemunten	  PGA:	   NL45	  RABO	  0301	  3341	  10	  
Wijkkas	  Grote	  kerk:	   NL94	  RABO	  0301	  3049	  04	  

(vermelden:	  t.g.v.	  wijkkas	  Grote	  Kerk)	  
Stichting	  Vrienden	  van	  de	  
Grote	  Kerk	  

NL33	  RABO	  0117	  0283	  12	  
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KERKCONCERTEN	  
	  
De	  Stichting	  Kerkconcerten	  Grote	  Kerk	  Almelo	  organiseert	  elk	  
winterseizoen	  een	  serie	  concerten.	  De	  concerten	  zijn	  op	  zondagmiddag	  
om	  15.30	  uur.	  Toegang	  gratis,	  vrijwillige	  bijdrage	  bij	  de	  uitgang.	  
Informatie:	  Henk	  Kamphuis,	  h-‐kamphuis@scarlet.nl,	  86	  35	  12.	  
	  
Kerkconcerten	  seizoen	  2018-‐2019	  
	  
30	  sept	   Il	  Canto	  di	  Rame	  

Elske	  te	  Lindert	  sopraan	  	  
Marije	  Toenink	  cello	  	  
Iris	  Gruber	  saxofoon	  	  
Lîga	  Vilmane	  orgel	  	  
	  

11	  nov	   Deventer	  Vocaal	  Ensemble	  o.l.v.	  Elske	  te	  Lindert	  m.m.v.	  Lîga	  
Vilmane	  orgel	  	  
	  

16	  dec	   Apeldoorns	  Vocaal	  Ensemble	  en	  Koorschool	  Arnhem	  o.l.v.	  
Thea	  Endedijk-‐Griffioen	  m.m.v.	  Wilbert	  Berendsen	  orgel	  	  
A	  Festival	  of	  Lessons	  and	  Carols	  	  
Lector:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  	  
	  

3	  feb	   Kamerkoor	  Canteklaer	  o.l.v.	  Iassen	  Raykov	  m.m.v.	  Ronald	  
Moelker,	  fluit	  en	  Niels	  Bijl,	  saxofoon	  	  
	  

3	  mrt	   Vocaal	  en	  Instrumentaal	  Ensemble	  Faelix	  Baroque	  o.l.v.	  
Anthony	  Scheffer	  	  
	  

7	  apr	   Vocaal	  Ensemble	  Exicon	  m.m.v.	  Lîga	  Vilmane	  orgel	  	  
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CONTACTPERSONEN	  
	  
In	  onderstaand	  overzicht	  vindt	  u	  de	  namen	  en	  telefoonnummers	  van	  
contactpersonen.	  
	  
Koster	   Jurrien	  Witvoet	   06	  22	  22	  94	  69	  
Hulpkoster	   Hilly	  de	  Vries	   81	  19	  44	  
Cantor-‐organist	   Henk	  Kamphuis	   86	  35	  12	  
Muziekensemble	   Gert	  Rietveld	   86	  39	  89	  
Contacten	  gastpredikanten	   Dick	  van	  Zwieten	   81	  19	  71	  
Lectoren	   Lena	  Hatumena	   33	  36	  30	  
Kinderkerk	  en	  oppas	   Agnes	  Kruize	   82	  02	  78	  
Jeugdkerk	   Adriande	  Uspessij	   81	  35	  72	  
Liturgieberaad	   ds.	  Pieter	  Endedijk	   06	  208	  00	  209	  
KerkinActie	  (ZWO)	   Vera	  Blok	   60	  10	  91	  
Bloemendienst	   Jenneke	  Stegeman	   82	  29	  27	  
Symbolisch	  bloemschikken	   Anneke	  Schuttevaar	   45	  56	  90	  
Bandrecorderdienst	   Jurrien	  Witvoet	   06	  22	  22	  94	  69	  
Cantorij	   Coby	  Blankestijn	   82	  38	  67	  
Autodienst	   Hendrik	  Harkink	   80	  20	  02	  
Schoonmaakgroep	   Corrie	  Ubels	   81	  22	  81	  
Tuinploeg	   Henk	  Willems	   53	  15	  99	  
Stiltecentrum	   Wijnanda	  Smeenk	   53	  17	  78	  
Grote	  Kerk	  Open!	   Gerrit	  Aalderink	   86	  48	  35	  
Basisscholen	  in	  de	  kerk	   Janneke	  Webbink	   81	  09	  89	  
Handwerkclub	   Coby	  Blankestijn	   82	  38	  67	  
Ouderenontmoetingsgroep	   Corrie	  Ubels	   81	  22	  81	  
Verjaardagsfonds	   Ineke	  Munter	   81	  56	  61	  
Kerkbalans	   Ineke	  Munter	   81	  56	  61	  
Georgiusoverleg	  (oecumene)	   ds.	  Pieter	  Endedijk	   06	  208	  00	  209	  
Dovenpastoraat	   Adri	  Borger	   81	  76	  32	  
Vorming	  &	  Toerusting	   ds.	  Pieter	  Endedijk	   06	  208	  00	  209	  
Stichting	  De	  Schouw	   Hans	  Engberts	   45	  53	  22	  
Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Grote	  
Kerk	  

Gerard	  ter	  Haar	   06	  54	  95	  01	  81	  
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REGISTER	  
	  
algemene	  kerkenraad	   30	  
auto-‐ophaaldienst	   17	  
avondmaal	   15	  
bandopname	   17	  
bankrekeningnummers	   31	  
beleidsplan	   27	  
belijdeniscatechese	   26	  
bijbelleesgroep	   26	  
bloemen	   16,	  17	  
cantorij	   13	  
catechese	   26	  
cluster	   19	  
clustermedewerker	   20	  
clusterteam	   19	  
collecte	   15	  
contactpersonen	   20,	  33	  
De	  Schouw	   10,	  31,	  35	  
diaconaat	   19,	  22	  
diakenen	   11	  
doop	   2,	  16	  
geboorte	   2	  
gemeenteberaad	   16	  
handwerkclub	   25	  
huwelijk	   2,	  16	  
jeugdkerk	   4,	  15	  
kerkblad	   28	  
kerkconcerten	   32	  
kerkdienst	   4,	  12	  
kerkdienst	  via	  internet	   12	  
kerkelijk	  bureau	   35	  
kerkenraad	   11	  
kerkgebouw	   10	  
kerkmuziek	   13	  
kerkrentmeester	   11	  
kinderkerk	   4,	  14	  

koffie	  drinken	   17	  
koster	   11,	  36	  
lectoren	   13	  
leerhuis	   26	  
liturgieberaad	   18	  
missionaire	  commissie	   22	  
moderamen	   11	  
muziekensemble	   13	  
nieuwsbrief	   28	  
orde	  van	  dienst	   12	  
organist	   13	  
ouderenontmoetingsgroep	   24	  
ouderlingen	   11,	  20	  
overlijden	   2	  
pastoraal	  beraad	   19	  
pastoraal	  medewerker	   19	  
pastoraat	   19	  
Prot.	  Gemeente	  Almelo	   29	  
predikant	   12,	  22,	  30,	  35	  
Raad	  van	  Kerken	   24	  
schriftlezingen	  kerkdienst	   12	  
scriba	   11,	  35	  
rooster	  kerkdiensten	   4	  
Stg.	  De	  Schouw	   31	  
Stg.	  Vrienden	  Grote	  Kerk	   31	  
stiltecentrum	   19	  
trouwviering	   2,	  16	  
verhuizing	   2	  
verjaardagsfonds	   22	  
verzorgingshuizen	   15,	  22	  
vespers	   16	  
voorbede	   13	  
vorming	  &	  toerusting	   26	  
website	   28,	  35	  
ziekte	   2	  
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BELANGRIJKE	  TELEFOONNUMMERS	  EN	  ADRESSEN	  
	  
Grote	  Kerk:	   	   	   Kerkplein	  17,	  7607	  BT	  Almelo	  
	  
kerkelijk	  centrum	  De	  Schouw:	   Kerkplein	  3,	  7607	  BT	  Almelo	  
	   	   	   	   0546	  45	  42	  07	  
	   	   	   	   www.deschouwalmelo.nl	  
	  
predikant:	  
ds.	  Pieter	  H.	  Endedijk	   	   werk-‐	  en	  postadres:	  

Kerkplein	  3,	  7607	  BT	  Almelo	  
06	  208	  00	  209	  
predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  	  

	  
voorzitter	  kerkenraad:	   	   	  
Gerard	  ter	  Haar	  	   	   0546	  81	  38	  35	  /	  06	  54	  95	  01	  81	  
	   	   	   	   ter-‐haar@planet.nl	  
	  
scriba	  kerkenraad:	  
Ben	  ter	  Haar	   	   	   06	  83	  08	  17	  84	  

scriba.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  
	  

koster	  /	  beheerder:	   	   	  
Jurrien	  Witvoet	  	   	   06	  22	  22	  94	  69	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   deschouwalmelo@outlook.com	  
	  
kerkelijk	  bureau:	   	   Kerkplein	  3,	  7607	  BT	  Almelo	  
	   	   	   	   0546	  45	  67	  44	  
	   	   	   	   ma	  en	  do	  van	  10.00-‐12.00	  uur	  
	   	   	   	   leden@pknalmelo.nl	  (ledenadministratie)	  
	   	   	   	   kerk@pga-‐almelo.nl	  (overig)	  	  
	  
website	  Grote	  Kerk:	   	   www.pga-‐grotekerk.nl	  
	  
Wilt	  u	  contact	  met	  de	  kerk?	  Bel	  of	  mail	  de	  predikant	  of	  de	  scriba.	  	  


