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16 augustus  2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo 

Negende van de zomer 

voorganger: Ds. K. Sluiter 
organist: Henk Kamphuis 

met medewerking van enkele leden van de cantorij 
 

Orgelspel 
 
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 
 
Openingsvers: Liedboek 194    

 
Lied: Liedboek 221  1,2,3  
                        
Psalmgebed          

Liedboek 67a 1,2,3,4   

Lezing: Matteüs 15: 21-28 

 
 
Overweging 
 
 
Orgelspel 

                                                                                                    
   
                              
Canticum – Klein Te Deum: Liedboek 411      
     
Gebeden: 

 
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k    
 
-    Onze Vader: Liedboek 369b   

 
-    Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e     
 

-    Gebedsstilte 

-    Gebed van de zondag 

-    Zegenbede: Liedboek 203         

 
 
 
Lied: Liedboek 673   1,2,3,4                       

Orgelspel 
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Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.  
 
Kerk in Actie, Rwanda, Kerk als plek van hoop/hulp/verzoening 
 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en 
slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft 
hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks 
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te 
versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en 
slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om 
met elkaar te kunnen samenleven. Geef voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda 
 
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. 
 
 


