Zondagsschool en jonge kerk.

Vermoedelijk omstreeks 1910 is er in Almen begonnen met de zondagsschool.
Vanuit de kerk en de jongelingsvereniging is destijds de aanzet daartoe
gegeven.Veel mensen hebben daar de afgelopen eeuw verhalen uit de Bijbel verteld
aan jonge kinderen van ongeveer 6-13 jaar. Namen van enkele leiders mogen hier
misschien genoemd worden. Zoals Gerrit de Greef en “ Ome Dieks” Zoetenhorst,
welke laatste meer dan vijftig jaar “voor de klas” stond ,en zo boeiend vertellen kon.
Zijn tegenwoordig de vrouwen in de leiding in de meerderheid, vroeger was dat
andersom. Adele Ismael en Jenneke de Groot Waren eind dertiger en begin veertiger
jaren vrouwen die de eerste klas bemanden. Veel kinderen hebben zo kennis
gemaakt met de bijbelverhalen.
Hoogtepunt in het zondagsschooljaar was wel het kerstfeest. In vroeger jaren was
een belangrijk element daarin het kerstverhaal, later de opvoering van een kerstspel
door de kinderen, terwijl daarna de musical verscheen. Als presentje was er het boek
dat elk kind na het feest mee naar huis kreeg. Vooral in de eerste tijd was dat wellicht
het eerste boek dat een kind kreeg. Natuurlijk waren de kerstkransjes en de
chocolademelk ook niet te versmaden.
Stond vroeger de kerstboom uit de Velhorsterbossen er alleen maar tijdens het
Zondagsschoolkerstfeest in de kerk en moest na afloop daarvan alles direct worden
opgeruimd, nu mag de boom vanaf kerstavond tot na nieuwjaar daar blijven staan.
Men weet: tijden en opvattingen veranderen.
Aansluitend op de Zondagsschool volgt tegenwoordig voor groteren nog de
jeugdkerk. Na de Tweede Wereldoorlog is er op veel plaatsen in ons land naast het
jeugdwerk van CJMV en CJVF (de christelijke jongens- en meisjesverenigingen) een
tijdlang een groep “Jonge Kerk” geweest voor de jongvolwassenen .
Men kwam geregeld bij elkaar en organiseerde o.a filmavonden, dagtochtjes,
avonden met sprekers in de kerk, een voorstelling door Tob de Bordes en een
weekend in Ermelo.
Enkele jaren waren er ook contacten met het Werkse Veld, nu de Graafse Kamp, een
open afdeling van de Zutphense Jeugdgevangenis. Jongens daarvandaan kwamen
op de Almense bijeenkomsten en ook was er omgekeerd een avond daarginds aan
de overzijde van de Lochemseweg. Destijds was de leiding van het Werkse Veld in
handen van de heer Vegelien. Hij woonde een tijdlang in het oude huis van de
huisschilder Ter Hogt Naast hem kan ook genoemd worden ds Bannink,
gevangenispredikant.
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