26 juli 2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo
Zesde van de zomer
voorganger: Ds. A.T. de Vries
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
Lied: Liedboek 209 1,2,3
allen gaan zitten
Psalmgebed
Liedboek 119 b 1,2
Lezing: Matteüs 13 : 53 – 58

Overweging

Lied: Liedboek 848 1,2,3,4,5
allen gaan staan
Canticum – Klein Te Deum: Liedboek 411
allen gaan zitten
Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k
- Onze Vader: Liedboek 369b
- Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e
- Gebedsstilte
- Gebed van de zondag
allen gaan staan
- Zegenbede: Liedboek 203

Lied: Liedboek 974 1,3,5
Orgelspel

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark.
Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of
Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek
heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Hopelijk is in de
loop van dit jaar weer iets mogelijk op dit gebied. Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding.
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.

