
5 juli 2020 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo 

Derde zondag 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 

allen gaan staan 

Openingsvers: Liedboek 194  

Lied: Liedboek 779 1,4,5,6 

allen gaan zitten 

Psalmgebed: Psalm 145 

zingen psalm 145 b 

lezen Psalm 145, 1 – 3 

zingen Psalm 145 b 

lezen Psalm 145, 4 – 9 

zingen Psalm 145 b 

lezen Psalm 145, 10 – 13 

zingen Psalm 145 b 

lezen Psalm 145, 14 – 18 

zingen Psalm 145 b 

lezen Psalm 145, 19 – 21 

zingen Psalm 145 b 

Lezing: Matteüs 11: 25 – 30 

 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 918 1,2,3,4 

allen gaan staan 



Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c 

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 422 1,2,3 

Orgelspel 

 

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

KiA, Diaconaat, Vakantiepret voor arme kinderen Armoede onder kinderen is een groot probleem in 

Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er meer dan twee 

per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in 

armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar 

kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen 

vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. 

Collecteert u mee? 

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. 


