
28 juni  2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo 

Tweede zondag van de zomer 

voorganger: ds. G. van de Kamp 
organist: Henk Kamphuis 

met medewerking van enkele leden van de cantorij 

Orgelspel 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 
allen gaan staan 

Openingsvers: Liedboek 194   t: Psalm 124,8; m: IWVL 

Lied: Liedboek 204    t: Ambrosius; v: Sytze de Vries; m: voormiddeleeuws?/Worcester 13e eeuw 

 allen gaan zitten 
Psalmgebed: Psalm 89a t: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde; m: Hans Besselink

Lezing: Matteüs  10: 34 – 11: 1 

Overweging 

Lied: Liedboek 941   t: Ad den Besten;  m: 15e eeuw/Straatsburg 1560 

allen gaan staan 
Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c 

  t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel 

allen gaan zitten 
Gebeden: 

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k m: John L.Bell 

- Onze Vader: Liedboek 369b  m: Willem Vogel 

- Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e  m: Floris van der Putt 

allen gaan staan 

- Gebedsstilte

- Gebed van de zondag

- Zegenbede: Liedboek 203    m: Ignace de Sutter en Marcel Weemaes 

Lied: Liedboek 418   t: Dieter Trautwein; v: Ad den Besten; m: Dieter Trautwein 

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet. 

Diaconie, ouderenwerk 
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat 
bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor 
ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een 
bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en 
gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk 
‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen. 

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden 
gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen. 
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15  
t.n.v. PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie
en kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.




