16 APRIL 2020
De kerkdienst van komende zondag
We bevinden ons nog steeds in de periode dat openbare kerkdiensten niet mogelijk zijn.
Komende zondag, 19 april, zal onze eigen wijkpredikant voorgaan. Het is de tweede paaszondag. Het
paasfeest duurt in de kerk acht dagen en wordt afgesloten op deze dag die ook wel ‘Beloken Pasen’ heet
(‘beloken’ is een verbastering van ‘beluiken’ en dat betekent ‘afsluiten’). Ook deze zondag horen we het
opstandingsevangelie: de Opgestane Heer verschijnt aan de leerlingen en aan het bijzonder aan Thomas. Is
hij de spreekwoordelijke ongelovige?
U ontvangt de kerkdiensten door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te
gaan. Klik daarna de op de juiste datum en op ! om de uitzending te starten.
U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en dan ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk.
De volledig uitgewerkte orde van dienst met de te zingen liederen treft u aan als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Afscheidsdienst van ds. Pieter Endedijk
De afscheidsdienst van ds. Pieter Endedijk is verschoven van 10 mei naar zondag 30 augustus. De opzet van
de dienst, het koffiedrinken, de receptie, het concertje en de lunch waarvoor ook gemeenteleden zijn
uitgenodigd, blijft hetzelfde. De dienst van zondag 10 mei, geleid door ds. Pieter Endedijk, is een
morgengebed zoals u gewend bent te volgen via kerkdienstgemist.nl. Nadien wordt kort aandacht
geschonken aan het met emeritaat gaan van onze predikant.

Hemelvaartsdag
De kerkenraad heeft in overleg met de Pniëlwijk besloten het morgengebed van Hemelvaartsdag niet door
te laten gaan. Bij de overige diensten tot en met Pinksteren wordt het voorgangersrooster volgens het
Kerkenwerkboek aangehouden. Zij hebben alle het karakter van een morgengebed, met medewerking van
zes leden van de cantorij en onze organist. De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. De orde van
dienst wordt wekelijks via de Nieuwsbrief onder de gemeenteleden verspreid. De te volgen werkwijze geldt
in elk geval tot en met 31 mei (Pinksteren). Na die datum wordt verder gekeken, ook met het oog op de
ontwikkelingen rond het coronavirus.

Kaarsjes op Stille Zaterdag
Ruim 100 kaarsjes zijn Stille Zaterdag in de Grote Kerk aangestoken. De verzoekkaarsjes, al dan niet met
een wens of gedachte, zijn onder andere door Ties en Tobias aangestoken. Dit alles werd muzikaal begeleid
door organist Henk Kamphuis. Via de Facebooklivestream van de Grote Kerk Almelo was deze activiteit van
onze wijkgemeente rechtstreeks te volgen. Op paasmorgen besteedde dominee Pieter Endedijk aandacht
aan de vele wensen en gedachten die de mensen uit heel Almelo en omstreken op papier hadden gezet. Op
de website van de Grote Kerk www.pga-grotekerk.nl is een korte weergave van het aansteken te zien.

De schaal met de kaartjes die bij de kaarsjes hoorden
Veel dank aan allen die voor de organisatie hebben gezorgd!

Namens de kerkenraad en hartelijke groet,
Ben ter Haar, scriba
Pieter Endedijk, predikant

