23 APRIL 2020
De kerkdienst van komende zondag
We bevinden ons nog steeds in de periode dat openbare kerkdiensten niet mogelijk zijn.
Komende zondag, 26 april, gaat dominee Koos Sluiter voor. Het is de derde zondag van Pasen. Evenals de
vorige zondagen verlenen enkele leden van de cantorij hun medewerking aan deze kerkdienst.
U kunt de dienst beluisteren door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te
gaan. Klik daarna op de juiste datum en op
om de uitzending te beginnen.
U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en dan ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk.
De uitgewerkte orde van dienst met de te zingen liederen treft u aan als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Verkiezing Meest gastvrije kerk opgeschort
De Stichting Welkom in de Kerk verzorgt de verkiezing van Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland
(Overijssel en Gelderland). Iedereen kan meestemmen op de website gastvrijekerk.nl/stemmen De
einddatum van 1 mei is opgeschort, in afwachting van het moment dat de kerken hun deuren weer kunnen
openen voor diensten, bezichtiging en andere activiteiten. Tot zolang moeten de kerken zich uiteraard
houden aan de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Uit 69 aanmeldingen zijn tien kerken in Overijssel en Gelderland genomineerd voor de eervolle titel,
waaronder de Grote Kerk van Almelo. De verkiezing begon half maart en sindsdien hebben al velen hieraan
deelgenomen, waardoor de Grote Kerk momenteel op een mooie voorlopige derde plaats staat, na de OLV
Tenhemelopneming in Renkum en de HH Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Zodra de kerken weer open
mogen, wordt de campagne hervat en wordt een nieuwe einddatum voor de verkiezing bekendgemaakt. In
het najaar volgt dan de prijsuitreiking.

Naar elkaar omzien
Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen hun uiterste best
hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Op onze website www.pga-grotekerk.nl vindt u onder
het hoofdstuk kerkelijke organisatie het cluster of de wijk waartoe u behoort en de contactpersoon die u
telefonisch kunt benaderen. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de scriba via het e-mailadres
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Namens de kerkenraad een hartelijke groet
Ben ter Haar, scriba

