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MAART	  2018	  
	  
In	  deze	  uitgebreide	  nieuwsbrief	  informeert	  de	  kerkenraad	  van	  de	  wijkgemeente	  De	  Grote	  Kerk	  u	  
over	  verschillende	  zaken:	  

1. 14	  maart:	  biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  en	  gemeenteavond	  over	  diaconaat	  
2. De	  Goede	  Week	  
3. Geloofsgesprekken	  over	  het	  avondmaal	  
4. Bericht	  van	  het	  College	  van	  Diakenen	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo:	  verzoek	  om	  de	  

petitie	  om	  een	  ruimer	  kinderpardon	  te	  tekenen	  
5. Bericht	  van	  Gerdijanne	  Leestemaker	  vanuit	  Bonaire	  	  

Met	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  
	  
	  
1.	  14	  maart:	  biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  en	  gemeenteavond	  over	  diaconaat	  
De	  tweede	  woensdag	  in	  maart	  is	  volgens	  goede	  traditie	  de	  biddag	  voor	  gewas	  en	  arbeid.	  
Dit	  jaar	  valt	  biddag	  op	  woensdag	  14	  maart.	  Om	  19.00	  uur	  begin	  in	  de	  kerk	  de	  vesper.	  
Aansluitend	  daarop	  houden	  we	  ons	  gemeenteberaad.	  Deze	  keer	  is	  dat	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
informatieavond	  over	  diaconaat,	  een	  van	  de	  belangrijkste	  taken	  van	  het	  kerkelijk	  werk.	  
Centraal	  staat	  de	  vraag:	  hoe	  kunnen	  we	  als	  wijkgemeente	  vorm	  geven	  aan	  het	  diaconaat?	  
Na	  de	  vesper	  drinken	  we	  koffie	  en	  vervolgens	  zijn	  er	  mededelingen	  voor	  kerkenraad	  en	  
gemeenteleden.	  
Daarna	  wordt	  het	  thema	  nader	  belicht	  door:	  

-‐ ds.	  Marco	  Montagne:	  diaconie	  zoals	  deze	  functioneert	  in	  Almelo,	  visie	  op	  het	  werk	  van	  
diakenen;	  

-‐ dhr.	  Jerry	  van	  den	  Bos,	  diaken	  van	  de	  Pniël-‐wijkgemeente:	  hoe	  gaat	  het	  werk	  van	  een	  
wijkdiaconie	  in	  samenwerking	  met	  de	  centrale	  diaconie?	  

-‐ mw.	  Ria	  Nijhuis,	  voorzitter	  ZWO:	  het	  werk	  van	  de	  ZWO.	  
Tussen	  de	  onderdelen	  van	  het	  programma	  is	  ruimte	  voor	  vragen	  en	  discussie.	  
We	  hopen	  op	  een	  vruchtbare	  avond	  met	  elkaar.	  
	  

2.	  De	  Goede	  Week	  
De	  Goede	  Week,	  de	  week	  van	  Palmzondag	  tot	  en	  met	  Pasen,	  wordt	  gezien	  als	  het	  hoogtepunt	  in	  het	  
kerkelijk	  leven.	  In	  de	  diensten	  van	  elke	  dag	  volgen	  we	  Christus	  in	  zijn	  lijden,	  sterven	  en	  opstanding.	  
De	  diensten	  in	  deze	  week	  zijn:	  

-‐ zondag	  25	  maart	  –	  Palm-‐	  en	  Passiezondag	  –	  10.00	  uur:	  met	  de	  kinderen	  vieren	  we	  de	  
feestelijke	  intocht	  en	  we	  staan	  stil	  bij	  het	  begin	  van	  het	  passieverhaal	  volgens	  Marcus;	  
voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk;	  
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-‐ maandag	  26	  maart	  –	  19.00	  uur:	  oecumenische	  vesper	  in	  de	  Georgiusbasiliek	  m.m.v.	  onze	  
cantorij;	  voorganger:	  vicaris	  Alphons	  Woolderink;	  

-‐ dinsdag	  27	  maart	  –	  19.00	  uur:	  oecumenische	  orgelvesper	  in	  de	  Grote	  Kerk,	  m.m.v.	  Henk	  
Kamphuis,	  orgel;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk;	  

-‐ woensdag	  28	  maart	  –	  19.00	  uur:	  oecumenische	  vesper	  in	  De	  Bleek;	  voorganger:	  mw.	  ds.	  
Monica	  Schwarz;	  	  

-‐ donderdag	  29	  maart	  –	  Witte	  Donderdag	  –	  19.30	  uur:	  dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel;	  voorganger:	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij;	  

-‐ vrijdag	  30	  maart	  –	  Goede	  Vrijdag	  –	  19.30	  uur:	  lezingendienst;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  
Endedijk;	  

-‐ zaterdag	  31	  maart	  –	  Paaswake	  –	  21.00	  uur:	  dienst	  van	  Doop,	  Schrift	  en	  Tafel;	  voorganger:	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij;	  

-‐ zondag	  1	  april	  –	  Paasmorgen	  –	  10.30	  uur:	  paasviering	  voor	  jong	  en	  ouder;	  voorganger:	  ds.	  
Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij	  en	  het	  instrumentaal	  ensemble.	  

Uw	  bijzonder	  aandacht	  mag	  er	  zijn	  voor	  de	  Paaswakeviering	  op	  zaterdag	  31	  maart.	  In	  deze	  dienst	  zal	  
Grete	  Kalkhaar-‐Bannink	  belijdenis	  van	  haar	  geloof	  afleggen	  en	  worden	  gedoopt.	  Een	  bijzonder	  
moment	  in	  haar	  leven	  en	  het	  leven	  van	  de	  kerkelijke	  gemeente.	  Ik	  hoop	  dat	  velen	  van	  u	  daarbij	  
zullen	  zijn	  als	  doopgetuigen	  om	  haar	  in	  ons	  midden	  op	  te	  nemen.	  
	  
	  
3.	  Geloofsgesprekken	  over	  het	  avondmaal	  
Al	  enige	  tijd	  worden	  in	  de	  landelijke	  kerk	  gesprekken	  gevoerd	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  kerk.	  Hoe	  ziet	  
de	  kerk	  er	  over	  tien	  jaar	  uit?	  
Omdat	  ons	  dit	  allen	  aangaat,	  willen	  we,	  evenals	  vorig	  jaar,	  in	  onze	  gemeente	  ook	  dit	  jaar	  op	  kleine	  
schaal	  geloofsgesprekken	  voeren.	  	  
Het	  landelijke	  bestuur	  van	  de	  kerk	  roept	  ons	  op	  om	  ‘terug	  te	  gaan	  naar	  de	  kern’.	  Waar	  gaat	  het	  in	  
wezen	  om	  als	  het	  om	  geloven	  en	  kerk	  zijn	  gaat?	  
Onlangs	  werd	  aan	  de	  plaatselijke	  gemeenten	  gevraagd	  om	  het	  gesprek	  te	  richten	  op	  het	  avondmaal,	  
een	  van	  de	  kernen	  van	  het	  kerkelijk	  leven.	  	  
Wij	  willen	  graag	  aan	  die	  oproep	  gehoor	  geven	  en	  ons	  daarbij	  richten	  op	  de	  vraag	  hoe	  leden	  van	  
eenzelfde	  protestantse	  wijkgemeente	  het	  avondmaal	  ervaren.	  Geen	  diepgaande	  theologische	  
verhandelingen,	  maar	  elkaar	  vertellen	  wat	  de	  viering	  van	  het	  avondmaal	  voor	  onszelf	  betekent	  en	  
daarover	  in	  gesprek	  gaan.	  

Evenals	  vorig	  jaar	  willen	  wij	  deze	  gesprekken	  kleinschalig	  organiseren	  als	  huiskamergesprekken	  met	  
maximaal	  acht	  tot	  tien	  personen	  per	  gesprek.	  
Aan	  de	  hand	  van	  uw	  aanmelding	  kunt	  u	  aangeven	  welke	  voorkeuren	  u	  heeft.	  Met	  uw	  aanmeldingen	  
zal	  het	  aantal	  gesprekken	  en	  de	  momenten	  waarop	  deze	  plaatsvinden	  worden	  bepaald.	  
	  
Data	  van	  de	  bijeenkomsten:	   	   dinsdag	  3	  april	  van	  14.30	  tot	  16.30	  uur	  
	   	   	   	   	   dinsdag	  3	  april	  van	  19.30	  tot	  21.30	  uur	  
	   	   	   	   	   woensdag	  18	  april	  van	  14.30	  tot	  16.30	  uur	  
	   	   	   	   	   woensdag	  18	  april	  van	  19.30	  tot	  21.30	  uur	  
Aanmelden:	  

-‐ telefonisch	  bij:	  
o Gerard	  te	  Haar,	  tel.	  06	  54	  95	  01	  81	  
o ds.	  Pieter	  Endedijk,	  tel.:	  06	  208	  00	  209	  

-‐ per	  e-‐mail:	  predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  
-‐ bij	  aanmelding	  graag	  eerste	  en	  tweede	  keuze	  voor	  datum	  aangeven	  en	  of	  u	  uw	  huis	  

beschikbaar	  stelt	  voor	  de	  bijeenkomst	  	  
-‐ aanmelden	  uiterlijk	  25	  maart	  2018	  
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4.	  Teken	  de	  petitie	  ‘Ze	  zijn	  al	  thuis’	  van	  Kerk	  in	  Actie	  voor	  een	  ruimer	  kinderpardon	  
Bericht	  van	  het	  College	  van	  Diakenen	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo:	  

Als	  kerken	  staan	  we	  voor	  barmhartigheid	  en	  rechtvaardigheid.	  ‘In	  het	  vluchtelingenbeleid	  zien	  we	  
dat	  te	  weinig	  terug’,	  zegt	  Karel	  Jungheim,	  specialist	  vluchtelingenzaken	  binnen	  de	  Protestantse	  Kerk.	  
Ook	  de	  kinderombudsman	  wijst	  erop	  dat	  terugkeer	  van	  kinderen	  die	  hier	  langer	  dan	  vijf	  jaar	  
gewoond	  hebben	  ontwrichtend	  en	  schadelijk	  voor	  hen	  is.	  Velen	  van	  hen	  spreken	  bijvoorbeeld	  de	  taal	  
niet	  en	  zijn	  geworteld	  in	  de	  Nederlandse	  maatschappij.	  Terugkeer	  betekent	  voor	  hen	  verhuizing	  naar	  
een	  voor	  hen	  vreemde	  maatschappij.	  Kerk	  in	  Actie	  roept	  de	  kerken	  en	  hun	  gemeenteleden	  op	  te	  
bidden	  voor	  deze	  kinderen	  en	  de	  petitie	  te	  ondertekenen.	  Dat	  kan	  via	  de	  website	  
www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis	  waar	  tevens	  aanvullende	  informatie	  te	  vinden	  is.	  	  
	  
	  
5.	  Bericht	  van	  Gerdijanne	  Leestemaker	  vanuit	  Bonaire	  	  
In	  16	  december	  vertrokken	  Gerdijanne	  Leestemaker	  en	  haar	  man	  naar	  Bonaire.	  Medio	  februari	  
stuurde	  zij	  dit	  verslag	  van	  hun	  eerste	  twee	  maanden	  daar,	  bestemd	  voor	  de	  gemeenteleden	  van	  de	  
Grote	  Kerk.	  	  	  
	  

	  
	  
	  
Op	  zaterdag	  16	  december	  vertrokken	  we	  uitgezwaaid	  door	  vrienden	  vanaf	  Schiphol.	  We	  kwamen	  in	  
de	  avond	  aan	  op	  Bonaire.	  Er	  stond	  spontaan	  een	  collega	  van	  Bert	  op	  het	  vliegveld	  om	  ons	  te	  
onthalen.	  Dat	  hebben	  we	  gewaardeerd.	  Van	  half	  december	  tot	  1	  januari	  hadden	  we	  vakantie.	  We	  
wilden	  zoveel	  mogelijk	  regelen	  in	  die	  periode,	  zoals	  de	  inschrijving	  bij	  de	  IND	  en	  een	  huis	  waar	  we	  
langer	  konden	  blijven	  dan	  de	  eerste	  vier	  weken.	  
Het	  vinden	  van	  een	  huis	  vanuit	  Nederland	  was	  nog	  niet	  gelukt	  omdat	  het	  eiland	  overvol	  was	  met	  
toeristen	  van	  half	  december	  tot	  half	  januari.	  
Gelukkig	  vonden	  we	  een	  prachtig	  appartement	  aan	  de	  boulevard	  op	  loopafstand	  van	  het	  centrum	  
van	  Kralendijk.	  Vanaf	  half	  januari	  wonen	  we	  er	  en	  het	  bevalt	  prima.	  	  
Bert	  is	  op	  1	  januari	  begonnen	  met	  zijn	  werkzaamheden	  in	  het	  ondersteunen	  van	  de	  gezaghebber	  van	  
Bonaire.	  Ze	  zijn	  druk	  geweest	  met	  de	  verschillende	  delegaties	  vanuit	  Nederland.	  Bert	  heeft	  het	  naar	  
zijn	  zin	  bij	  het	  kabinet	  van	  de	  gezaghebber.	  Het	  klikt	  goed	  tussen	  hem	  en	  de	  gezaghebber	  en	  de	  
diverse	  collega's.	  	  
Vanaf	  1	  februari	  werk	  ik	  bij	  Sociale	  Zaken	  en	  Werkgelegenheid	  voor	  de	  BES-‐eilanden	  (Bonaire,	  St.	  
Eustatius	  en	  Saba).	  Een	  mooie	  opdracht	  tot	  september	  waarbij	  het	  doel	  is	  om	  een	  nieuwe	  
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coördinator	  te	  begeleiden	  en	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  doorontwikkeling	  van	  het	  team.	  Ook	  ik	  heb	  het	  
erg	  naar	  mijn	  zin.	  
De	  ontwikkelingen	  op	  St.	  Eustatius	  volgen	  we	  op	  de	  voet.	  Enerzijds	  omdat	  we	  tussen	  2008-‐2010	  op	  
dit	  eiland	  gewoond	  hebben	  en	  anderzijds	  omdat	  St.	  Eustatius	  net	  als	  Bonaire	  en	  Saba	  onderdeel	  is	  
van	  de	  BES-‐eilanden	  die	  elk	  een	  bijzondere	  gemeente	  van	  Nederland	  vormen.	  We	  hebben	  
meegedaan	  aan	  de	  jaarlijkse	  papegaaientelling	  en	  180	  van	  de	  ruim	  1000	  getelde	  papegaaien	  geteld.	  
Dat	  was	  een	  bijzonder	  bezigheid	  bij	  het	  ochtendgloren.	  Ook	  volgen	  we	  twee	  avonden	  per	  week	  
Papiamentse	  les.	  We	  vervelen	  ons	  dus	  niet.	  
	  
Wij	  wensen	  u	  en	  jullie	  allen	  alle	  goeds	  toe.	  
En	  nogmaals	  hartelijk	  dank	  voor	  het	  warme	  afscheidsmoment	  tijdens	  de	  laatste	  dienst	  waarin	  ik	  
lector	  was	  in	  november.	  
	  
Een	  hartelijke	  groet,	  mede	  namens	  Bert,	  
Gerdijanne	  
	  
PS.	  de	  foto	  met	  de	  zonsondergang	  is	  genomen	  vanaf	  ons	  balkon	  en	  de	  dame	  is	  een	  collega	  van	  mij	  
die	  meeliep	  in	  de	  carnavalsoptocht.	  


