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APRIL	  2019	  –	  PASEN	  
	  

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

zondag	  14	  april	  –	  Palm-‐	  en	  Passiezondag	  –	  10.00	  uur	  	  
met	  de	  kinderen	  vieren	  we	  de	  feestelijke	  intocht	  en	  we	  staan	  stil	  bij	  een	  deel	  van	  het	  passieverhaal	  
volgens	  Lucas;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  

maandag	  15	  april	  –	  19.00	  uur	  	  
oecumenische	  vesper	  in	  de	  Georgiusbasiliek	  m.m.v.	  onze	  cantorij;	  voorganger:	  vicaris	  Alphons	  
Woolderink	  

dinsdag	  16	  april	  –	  19.00	  uur	  
oecumenische	  orgelvesper	  in	  de	  Grote	  Kerk,	  m.m.v.	  Henk	  Kamphuis,	  orgel;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  
Endedijk	  

woensdag	  17	  april	  –	  19.00	  uur	  	  
oecumenische	  vesper	  in	  De	  Bleek;	  voorganger:	  mw.	  ds.	  Monica	  Schwarz	  

donderdag	  18	  april	  –	  Witte	  Donderdag	  –	  19.30	  uur	  
dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij	  

vrijdag	  19	  april	  –	  Goede	  Vrijdag	  –	  19.30	  uur	  
lezingendienst	  met	  kruismeditatie;	  we	  leggen	  rozen	  bij	  het	  kruis;	  u	  mag	  een	  rode	  roos	  meenemen;	  
voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  

zaterdag	  20	  april	  –	  Paaswake	  –	  21.00	  uur	  
dienst	  van	  Schrift	  en	  Tafel	  met	  doopgedachtenis;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij	  

zondag	  21	  april	  –	  Paasmorgen	  –	  10.00	  uur	  
paasviering	  voor	  jong	  en	  ouder;	  voorganger:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  m.m.v.	  de	  cantorij	  en	  het	  
instrumentaal	  ensemble	  
	  

Terugblik	  gemeenteberaad	  
Op	  de	  zondagen	  10	  en	  31	  maart	  hielden	  we	  na	  afloop	  van	  de	  kerkdienst	  een	  gemeenteberaad	  over	  
de	  toekomst	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  en	  de	  plaats	  van	  de	  wijkgemeente	  De	  Grote	  Kerk	  
daarin.	  Allereerst	  is	  het	  moderamen	  heel	  blij	  met	  de	  grote	  opkomst	  op	  beide	  dagen.	  Het	  is	  duidelijk	  
dat	  een	  gemeenteberaad	  aansluitend	  aan	  een	  kerkdienst	  op	  meer	  belangstelling	  kan	  rekenen	  dan	  
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een	  bijeenkomst	  op	  een	  doordeweekse	  avond.	  
Op	  10	  maart	  informeerden	  wij	  u	  naar	  aanleiding	  van	  de	  brief	  en	  de	  notitie	  die	  de	  Algemene	  
Kerkenraad	  heeft	  opgesteld.	  	  
Op	  31	  maart	  kon	  u	  zelf	  uw	  ideeën	  formuleren.	  Wat	  zijn	  waarden,	  kenmerkend	  voor	  onze	  
wijkgemeente,	  die	  u	  graag	  in	  de	  toekomst	  wilt	  bewaren	  en	  welke	  verlangens	  leven	  er?	  Waar	  kijkt	  u	  
naar	  uit?	  
Er	  is	  een	  groot	  aantal	  reacties	  opgeschreven	  en	  er	  ontstonden	  levendige	  gesprekken	  aan	  de	  
verschillende	  praattafels.	  De	  reacties	  zijn	  ook	  heel	  verschillend	  van	  aard.	  U	  zult	  begrijpen	  dat	  het	  
enige	  tijd	  kost	  om	  dit	  alles	  te	  analyseren	  en	  uit	  te	  werken.	  U	  hoort	  van	  het	  moderamen	  hoe	  het	  
verder	  gaat.	  	  	  	  
De	  sfeer	  op	  beide	  dagen	  was	  heel	  positief.	  We	  hopen	  in	  die	  goede	  sfeer	  voort	  te	  kunnen	  gaan	  in	  dit	  
niet	  eenvoudige	  proces.	  	  

Overige	  berichten	  

Natuurramp	  Mozambique,	  Malawi	  en	  Zimbabwe	  
Miljoenen	  mensen	  in	  Mozambique,	  Malawi	  en	  Zimbabwe	  zijn	  getroffen	  door	  de	  cycloon	  Idai.	  Het	  is	  
vermoedelijk	  de	  grootste	  natuurramp	  ooit	  en	  treft	  deze	  landen	  vlak	  voor	  de	  belangrijkste	  oogst	  van	  
het	  jaar.	  Ruim	  drie	  miljoen	  slachtoffers	  hebben	  dringend	  behoefte	  aan	  voedsel,	  water,	  onderdak	  en	  
medicijnen.	  
Kerk	  in	  Actie	  –	  het	  programma	  voor	  werelddiaconaat	  van	  de	  Protestantse	  Kerk	  in	  Nederland	  –	  biedt	  
via	  lokale	  kerken	  en	  christelijke	  organisaties	  hulp	  in	  het	  getroffen	  gebied,	  onder	  meer	  door	  het	  
uitdelen	  van	  voedselpakketten	  en	  dekens.	  
De	  centrale	  diaconie	  van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  stelt	  een	  gift	  van	  €	  1000	  beschikbaar	  en	  
verzoekt	  gemeenteleden	  een	  persoonlijke	  bijdrage	  te	  leveren	  door	  een	  donatie	  te	  storten	  op	  
rekening	  NL89	  ABNA	  0457	  457	  457	  t.n.v.	  Kerk	  in	  Actie	  o.v.v.	  ‘Noodhulp	  cycloon	  Idai’.	  U	  kunt	  ook	  
eenvoudig	  en	  snel	  een	  donatie	  overmaken	  via	  www.kerkinactie.nl.	  
	  	  

Helpers	  gezocht	  bij	  dovenkerkdiensten	  in	  Almelo	  
Elke	  zaterdagmiddag	  is	  er	  een	  dovenkerkdienst	  in	  Almelo,	  georganiseerd	  door	  de	  Interkerkelijke	  
Commissie	  voor	  de	  pastorale	  verzorging	  van	  doven	  in	  de	  provincie	  Overijssel	  en	  omstreken.	  De	  
dienst	  wordt	  op	  de	  eerste	  zaterdag	  van	  de	  maand	  gehouden	  om	  16.00	  uur	  in	  de	  Christelijke	  
Gereformeerde	  Kerk	  ‘Eben	  Haëzer’,	  Hofkampstraat	  41,	  Almelo,	  en	  wordt	  door	  ca.	  vijftien	  doven	  en	  
horenden	  bezocht.	  
De	  interkerkelijke	  commissie	  zoekt	  minimaal	  twee	  mensen	  om	  hulp	  te	  bieden	  bij	  deze	  diensten.	  De	  
taken	  zijn	  het	  meelezen	  met	  een	  dove	  en	  slechtziende	  vrouw	  en	  het	  aanwijzen	  van	  teksten	  met	  
behulp	  van	  een	  laptop	  en	  beamer.	  Kennis	  van	  dovengebarentaal	  is	  geen	  vereiste.	  
Wie	  mee	  wil	  helpen	  of	  eerst	  informatie	  wil	  hebben	  kan	  terecht	  bij	  ds.	  J.H.	  Dekkers	  te	  Wierden,	  tel.:	  
0546	  57	  46	  07	  of	  h.dekkers1@telfort.nl.	  
	  

Plastic-‐soep-‐lezing	  namens	  de	  organisatie	  van	  het	  team	  Zomergasten	  van	  De	  Bleek	  
In	  het	  kader	  van	  een	  lezing	  over	  het	  plastic	  dat	  de	  zee	  en	  de	  aarde	  dreigt	  te	  overspoelen,	  komt	  Peter	  
Smith,	  kunstenaar	  met	  een	  missie	  voor	  het	  probleem	  plastic,	  bij	  genoeg	  belangstelling	  naar	  Almelo	  
met	  de	  lezing	  ‘Hoe	  agendeer	  je	  een	  probleem	  waarvan	  mensen	  nog	  niet	  eens	  weten	  dat	  het	  een	  
probleem	  is?’	  Peter	  Smith	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  iets	  kleins	  als	  bijdrage	  tot	  het	  bewaren	  van	  onze	  
aarde	  altijd	  impact	  heeft.	  
De	  lezing	  is	  gepland	  op	  13	  juli	  naar	  Almelo,	  Bleekkerk,	  Hofstraat	  1.	  
Reacties	  en	  aanmeldingen	  bij	  Paulien	  Vrolijk-‐de	  Jong,	  tel.	  06	  43	  74	  19	  34,	  of	  
paulien.dejong@outlook.com.	  


