17 MAART 2020
Alternatief voor afgelaste kerkdiensten
Zoals in het bericht van donderdag 12 maart is vermeld, zijn de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart
afgelast. Door de uitbreiding van de maatregelen is daar in elk geval de dienst van 5 april bijgekomen.
Inmiddels zijn in veel kerkelijke gemeenten ideeën ontstaan om, met gebruik van de moderne media,
belangstellenden te bereiken met kerkdiensten of andere meditatieve momenten.
Vanaf zondag 22 maart zal er elke zondag om 10.00 uur een besloten korte dienst (morgengebed met
overweging) worden gehouden. Onze organist en enkele zangers van de cantorij hebben aangegeven
daaraan mee te willen werken. Verder is deze dienst voor anderen niet toegankelijk. Deze korte dienst zal
worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. en is zoals gebruikelijk daarna ook nog te beluisteren. De
inhoud van de dienst wordt uiteraard mede bepaald door wat er actueel is.
Een volledig uitgewerkte orde van dienst zullen we in de loop van de week via het mail-bestand van deze
nieuwsbrief verspreiden. Daarin worden ook de te zingen liederen opgenomen, zodat u de dienst
eenvoudig kunt volgen.
Hoe ontvangt u de kerkdienst? Ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo. Klik
daarna de op de juiste datum en op ! om de uitzending te starten.
Wel moet erbij vermeld worden dat afgelopen zondag de uitzendingen via kerkdienstgemist.nl soms niet te
ontvangen waren of werden onderbroken. De server van dit platform was niet berekend op het
toegenomen bezoek tijdens de reguliere kerkdiensttijd. Mocht u de uitzending niet kunnen ontvangen,
probeer het dan later nog eens of op een andere dag. De opname blijft gedurende enige tijd op de server
staan.
Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet. Deze kunt u overmaken op IBAN NL94
RABO 0301 3049 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo (vermelden: t.g.v. wijkkas Grote Kerk) en/of IBAN
NL04 RABO 0301 3037 11 t.n.v. Diaconie PGA.
Wij hopen op deze manier met liederen, gebeden en gesproken woord u nabij te kunnen zijn.

Kerkklokken luiden
De Raad van Kerken in Nederland heeft een oproep gedaan om op woensdagen 18 maart, 25 maart en 1
april de kerkklokken te luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur als boodschap van bemoediging, troost en hoop.
De Grote Kerk geeft gehoor aan deze oproep.
Zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/ en
https://www.tubantia.nl/almelo/kerken-luiden-morgenavond-klokken-van-troost-en-hoop~a80b004a/

Pastoraat
De zorgen van alledag
In deze tijden van zorgen vanwege het coronovirus is duidelijk dat met name ouderen zich zorgen maken
en zich eenzaam kunnen voelen. Dat betekent dat ook mensen uit onze eigen gemeente contacten zullen
missen. Omzien naar elkaar is juist de opdracht van de kerkelijke gemeente. Een telefoontje of een kaartje
doet veel goeds.
Zolang de door de overheid uitgevaardigde maatregelen gelden, zal ik pastorale bezoeken uitstellen, tenzij
er bijzondere omstandigheden zijn. Maar schroomt u niet om mij te bellen. Ik ben graag beschikbaar met
een luisterend oor (tel. 06 208 00 209).
Wij gedenken
Op zaterdag 14 maart is overleden Aaltje Mullink-Schuitemaker op de leeftijd van 96 jaar. Mw. Mullink
woonde in Eugeria. De uitvaart vindt plaats op donderdag 19 maart.
Op dinsdag 16 maart is overleden Gerritdina Lamberts-Bolk op de leeftijd van 95 jaar. Mw. Lamberts
woonde in Huize Friso. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 21 maart.
Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de verspreiding van het coronavirus zijn beide
uitvaarten in besloten kring.

Overige mededelingen
Tijdelijk sluiting Kerk Open
Tot onze spijt hebben we ook moeten besluiten om Kerk Open (voorheen: Stiltecentrum) van donderdag
tot en met zondag in elk geval tot 6 april op te schorten.
Er is geprobeerd een activiteit te organiseren om de Grote Kerk te openen waarbij mensen dan binnen
kunnen komen om een kaarsje te ontsteken, maar dat is door de gemeente Almelo afgeraden en zal
daarom niet gebeuren.
Grote Kerk Almelo genomineerd als Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland
Gelukkig is er ook vreugdevol nieuws: de Grote Kerk Almelo is een van de tien genomineerde kandidaten
voor deze eervolle titel, zo werd op 11 maart bekendgemaakt. Diezelfde dag startte de openbare verkiezing
op de website https://gastvrijekerk.nl. Tot 1 mei kan worden gestemd.
Waarmee de Grote Kerk zich voor de jury onderscheidde van andere kandidaten, is nog niet
bekendgemaakt. Activiteiten zoals Follow the Light, Wel-Kom-Binnen, de open kerstviering en frequente
concerten zullen indruk hebben gemaakt. Daarnaast de openstelling op donderdag tot en met zaterdag
onder de noemer Kerk Open (eerder: Stiltecentrum). Nu er voortdurend exposities zijn, is daar de zondag
bijgekomen. De nominatie heeft de kerk mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers, die gastvrouw,
gastheer, gids, suppoost en organist zijn van Kerk Open.
Er hebben zich maar liefst 69 kerken uit Overijssel en Gelderland aangemeld voor de verkiezing van de
Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. Een vakkundige jury heeft tien kerken genomineerd. Deze
kerken gaan door voor de Hoofdprijs, de Aanmoedigingsprijs en de Publieksprijs. Tevens zullen de tien
kerken worden gepresenteerd in een speciaal magazine en wordt er van hun kerkgebouw een
promotievideo gemaakt. De prijzen, de magazines en de video’s worden uitgereikt tijdens een feestelijke
bijeenkomst op donderdagavond 14 mei in de Dorpskerk van Twello. Gratis toegankelijk na aanmelding op:
https://gastvrijekerk.nl/de-verkiezingsavond/.
De verkiezing staat voor iedereen open. De Grote Kerk stelt uw stem zeer op prijs. Dit zijn de regels:
• Stemmen kan tot 1 mei op deze webpagina: https://gastvrijekerk.nl/stemmen/.
• Per internetaansluiting kan er slechts eenmaal worden gestemd.
De prijsvraag is een initiatief van stichting Welkom in de Kerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het
Programma Toekomst Religieus Erfgoed en de Provincies Gelderland en Overijssel.
Met hartelijke groet, ds. Pieter Endedijk

