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JUNI	  2017	  
	  
Gemeenteberaad	  
Zoals	  in	  het	  kerkblad	  is	  aangekondigd	  wordt	  op	  donderdag	  15	  juni	  een	  gemeenteberaad	  gehouden.	  
Deze	  avond	  begint	  om	  19.30	  uur	  en	  vindt	  plaats	  in	  De	  Schouw.	  
Onderwerpen	  die	  op	  deze	  avond	  aan	  de	  orde	  komen:	  

1. De	  gesprekken	  die	  gaande	  zijn	  tussen	  delegaties	  van	  de	  verschillende	  wijken	  als	  
voorbereiding	  op	  een	  nieuw	  beleidsplan	  van	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  van	  de	  Protestantse	  
Gemeente	  Almelo.	  In	  die	  gesprekken	  staat	  de	  vraag	  centraal	  hoe	  wij	  de	  kerk	  van	  de	  toekomst	  
zien	  en	  hoe	  onze	  wijk	  daarin	  een	  plaats	  heeft.	  De	  leden	  van	  de	  beleidsgroep	  van	  onze	  
gemeente	  die	  aan	  deze	  gesprekken	  deelnemen	  willen	  u	  graag	  hierover	  informeren.	  

2. De	  missionaire	  commissie	  van	  onze	  wijkgemeente	  presenteert	  twee	  activiteiten	  in	  het	  
najaar:	  ‘Gastvrije	  kerk’	  en	  ‘Follow	  the	  Light’.	  

3. Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Grote	  Kerk	  geeft	  in	  grote	  lijnen	  inzicht	  in	  hun	  
financieel	  beleid.	  

Gemeentezondag	  
Onze	  gemeentezondag	  wordt	  jaarlijks	  gehouden	  op	  de	  eerste	  zondag	  van	  september.	  Dit	  jaar	  zal	  dat	  
dus	  zijn	  op	  zondag	  3	  september.	  Het	  programma	  van	  deze	  dag	  volgt	  nog.	  
	  
Informatieavond	  in	  het	  Asielzoekerscentrum	  in	  Almelo	  
Op	  donderdag	  9	  maart	  werd	  in	  het	  Asielzoekerscentrum	  (AZC)	  in	  Almelo	  een	  informatieavond	  
georganiseerd	  door	  het	  Centraal	  Orgaan	  Asielzoekers	  (COA),	  de	  Raad	  van	  Kerken	  Almelo	  en	  Stichting	  
Present	  op	  donderdag	  9	  maart.	  
Op	  het	  AZC	  in	  Almelo	  verblijven	  zo’n	  350	  vluchtelingen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  ook	  vluchtelingen	  
(statushouders)	  doorgestroomd	  naar	  een	  woning	  in	  Almelo.	  Vluchtelingen	  vinden	  het	  fijn	  om	  nieuwe	  
mensen	  (van	  buiten	  het	  AZC)	  te	  ontmoeten.	  Het	  blijkt	  dat	  er	  veel	  mogelijkheden	  zijn	  om	  de	  	  
vluchtelingen	  te	  helpen.	  

Er	  is	  behoefte	  aan:	  	  
materialen	  zoals	  stoffen,	  stofrestjes,	  naaimaterialen,	  (wissel)lijsten,	  kappersbenodigdheden,	  hout,	  
gereedschap,	  op	  te	  knappen	  meubeltjes,	  tuinmaterialen,	  huisinventaris,	  zoals	  meubels,	  servies,	  	  
potten	  en	  pannen,	  (kinder)fietsen.	  

Verder	  is	  er	  de	  volgende	  ondersteuningsbehoefte:	  
activiteitenbegeleiders,	  chauffeurs	  	  met	  vervoersmiddel,	  werkervaringsplekken,	  bedrijfsbezoeken,	  	  
taalmaatjes.	  

Vrijwilligers	  die	  les	  willen	  geven	  in:	  	  
naaien,	  tuinieren,	  dameskapsels,	  timmeren,	  meubels	  maken,	  zwemmen,	  voetballen,	  basketballen	  en	  	  
volleyballen.	  

Mocht	  u	  iets	  willen	  afgeven	  bij	  het	  AZC	  of	  informatie	  willen	  hebben	  over	  het	  vrijwilligerswerk	  dan	  
kunt	  u	  zich	  daar	  melden	  bij	  de	  receptie	  en	  vragen	  naar	  mevrouw	  Sophia	  Adler.	  	  
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U	  kunt	  ook	  eerst	  even	  bellen	  naar	  het	  AZC:	  088	  715	  60	  00.	  	  
Stichting	  Present	  Almelo	  organiseert	  en	  begeleidt	  bijzondere	  projecten	  voor	  en	  met	  vluchtelingen	  	  
voor	  vrijwilligers.	  Bijvoorbeeld	  een	  kerk,	  kring,	  vriendengroep,	  collega’s	  (of	  welke	  groep	  dan	  ook).	  	  

Een	  van	  de	  projecten	  is:	  Meet	  &	  Eat	  en	  wordt	  enkele	  keren	  per	  jaar	  georganiseerd.	  	  
Als	  u	  daaraan	  deelneemt,	  ontvangt	  u	  in	  overleg	  met	  Stichting	  Present	  twee	  of	  meer	  vluchtelingen	  
aan	  tafel	  en	  gaat	  samen	  eten.	  U	  haalt	  uw	  gasten	  rond	  17.30	  uur	  op	  bij	  het	  AZC	  Almelo,	  
Vriezenveenseweg	  170a,	  en	  gaat	  samen	  naar	  uw	  huis.	  In	  uw	  huis	  gaat	  u	  samen	  eten	  (of	  eerst	  nog	  
koken).	  Daarna	  is	  er	  misschien	  nog	  gelegenheid	  voor	  koffie,	  thee,	  een	  spel,	  een	  wandeling,	  etc.	  	  
Uiterlijk	  21.00	  uur	  brengt	  u	  uw	  gasten	  terug	  naar	  het	  AZC	  Almelo.	  	  

Kijk	  op	  www.	  presentalmelo.nl/gastgezin	  of	  bel	  met	  06	  10	  33	  53	  64	  voor	  meer	  informatie	  of	  om	  u	  
aan	  te	  melden.	  	  
	  
Vrijwilligers	  
In	  de	  gemeente	  kunnen	  wij	  altijd	  meer	  vrijwilligers	  gebruiken.	  Er	  zijn	  nu	  onder	  andere	  dringend	  
vrijwilligers	  nodig	  voor:	  

–	  het	  open	  kunnen	  houden	  van	  het	  stiltecentrum	  op	  zaterdagen	  van	  13.00	  tot	  15.00	  uur;	  
–	  hulp	  bij	  koffieschenken	  na	  diensten;	  
–	  de	  tuinonderhoudgroep	  (mensen	  met	  groene	  vingers…)	  

Meld	  u	  aan:	  scriba.grotekerk@pga-‐almelo.nl.	  
	  
Doop-‐	  en	  overstapdienst	  
Op	  zondag	  2	  juli	  zal	  er	  een	  bijzondere	  dienst	  zijn.	  In	  een	  dienst	  voor	  jong	  en	  ouder	  worden	  vier	  
kinderen	  gedoopt:	  Finn	  en	  Hugo	  Aansorgh	  (Weefgetouw	  14)	  en	  Wesley	  en	  Dyalin	  Eggengoor	  (Joost	  
van	  den	  Vondelstraat	  103).	  Chiury	  de	  Nijs	  zal	  afscheid	  nemen	  van	  de	  kinderkerk	  en	  worden	  
verwelkomd	  door	  de	  jeugdkerk.	  	  
	  	  	  	  
Gevraagd	  

• de	  ZWO	  vraagt	  oude	  kaarten/brieven	  met	  postzegels	  (postzegels	  graag	  op	  de	  kaart	  laten);	  u	  
kunt	  deze	  deponeren	  in	  de	  bus	  achterin	  de	  kerk;	  

• ‘Young	  Messiah’	  vraagt	  koorleden	  voor	  een	  tiental	  concerten;	  folder	  achterin	  de	  kerk	  

Concertagenda	  
11	  juni	  	  –	  15.00	  uur	  –	  Grote	  Kerk:	  Oostvaarders	  en	  het	  Russisch	  Vocaal	  Ensemble	  
24	  september	  –	  15.30	  uur	  –	  Doopsgezinde	  Kerk	  en	  Grote	  Kerk:	  Kerkconcert	  door	  Gijs	  van	  
Schoonhoven	  (orgelwandelconcert)	  
8	  oktober	  –	  19.00	  uur	  –	  Pniëlkerk:	  Gospelkoor	  ‘Onderweg’	  zingt	  het	  programma	  ‘Ik	  ben’	  
12	  november	  –	  15.30	  uur	  –	  Grote	  Kerk:	  Kerkconcert	  door	  Vocaal	  Ensemble	  Exicon,	  m.m.v.	  Lîga	  
Vilmane,	  orgel	  
24	  december	  –	  15.00	  uur	  –	  Grote	  Kerk:	  Roden	  Girl	  Choristers	  o.l.v.	  Sonja	  de	  Vries,	  m.m.v.	  Sietze	  de	  
Vries,	  orgel	  
Voor	  de	  concerten	  in	  de	  Grote	  Kerk	  is	  de	  toegang	  vrij.	  Er	  is	  een	  vrijwillige	  eindcollecte.	  
	  


