4 MEI 2020
Consulentschap Grote Kerk
Onze wijkpredikant dominee Pieter Endedijk gaat deze maand met emeritaat. De financiële situatie van de
Protestantse Gemeente Almelo laat op dit moment voor onze wijkgemeente niet toe een nieuwe predikant
te beroepen.
Gelukkig zijn er diverse initiatieven om het werk van onze wijkgemeente op een goede manier voort te
zetten. De predikant van wijkgemeente Pniël, dominee Marco Montagne, is bereid als consulent van onze
wijkgemeente te willen optreden. Dominee Marco Montagne is bekend binnen onze wijkgemeente, vooral
door de zomerdiensten die wij nu al enkele jaren samen met de wijkgemeente Pniël houden.
Daarnaast pakken emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser ieder een
deel van de werkzaamheden op. Zij zijn beiden bekend bij veel leden van onze wijkgemeente, onder meer
door de pastorale hulp die zij verlenen in Hoog Schuilenburg en Eugeria. De exacte verdeling van hun
werkzaamheden wordt binnenkort bekend gemaakt.
Daarnaast blijven de leden van de kerkenraad, de pastorale medewerkers en de contactpersonen van groot
belang. Zij verrichten werkzaamheden in onze wijk en onderhouden de rechtstreekse contacten met onze
gemeenteleden.

Informatie
Voor een goede informatievoorziening zijn korte lijnen van groot belang. Wij houden u in deze tijd van het
coronavirus wekelijks op de hoogte met onze Nieuwsbrief. Ook attenderen wij u op onze website
www.pga-grotekerk.nl en onze Facebookpagina Grote Kerk Almelo.
Contact opnemen met onze wijkgemeente kunt u via e-mail: scriba.grotekerk@pga-almelo. Als pastorale
zorg van een predikant noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met de scriba, telefoon: 06-8308 1784.

Komende zondag 10 mei
Onze predikant Pieter Endedijk gaat komende zondag 10 mei, in zijn laatste kerkdienst voor onze
wijkgemeente, voor tijdens het morgengebed in de Grote Kerk. Een kleine delegatie van de kerkenraad is
daarbij aanwezig.
Het officiële afscheid van onze predikant Pieter Endedijk is vooralsnog gepland op zondag 30 augustus. U,
als lid van onze wijkgemeente, bent daarbij van harte welkom.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet
Gerard ter Haar, voorzitter
Ben ter Haar, scriba

