6 september 2020 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo
Twaalfde zondag van de zomer
voorganger: ds. N. Pronk
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 217 1,2,3,4,5
allen gaan zitten
Psalmgebed: psalm 119 : 33 - 40

Lezing: Matteüs 18 : 1 – 5 en 15 – 20

Overweging

Lied: Liedboek 816 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 974 1,2,3,4,5
allen gaan zitten
Orgelspel
Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
KiA, Ghana, Dialoog Christenen en Moslims
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook
investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van
Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk
alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten
uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de
landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Geef aan het begin van het
nieuwe kerkelijke seizoen voor de kerk in Ghana!
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.

