
 

 

 

15 JUNI 2020 

De Grote Kerk gaat weer open 
Eindelijk is het zover. Vanaf zondag 5 juli gaat de Grote Kerk weer open 
voor de kerkbezoekers. Maar het is anders dan u gewend bent. De 
coronacrisis is er de oorzaak van dat wij tal van regels moeten toepassen. 
Dat is nodig voor ons allen, om gezond te blijven. 
Deze zomerperiode werken wij niet samen met wijkgemeente Pniël. Niet 
omdat de ervaringen niet goed zijn, integendeel zelfs. Wel om op deze 
manier zoveel mogelijk mensen naar de kerk te kunnen laten gaan, want de 
Pniëlkerk gaat ook open. 

De Richtlijnen 
In juli en augustus wordt, zover nu bekend, elke zondag een kerkdienst 
gehouden in de Grote Kerk. Dat gebeurt in de vorm  van een morgengebed 
zoals u nu al gewend bent van onze diensten via www.kerkdienstgemist.nl 
                                                                                                                                            De Grote Kerk anders ingericht  

      Het bezoek aan de kerk wordt anders: 
-- U mag alleen bij goede gezondheid onze kerk bezoeken. 
-- Wij mogen per kerkdienst maximaal 100 gasten ontvangen. Er is daarom sprake van een 
    registratiesysteem. Vooraf dient u zich te aan te melden voor de kerkdienst. Dat kan enkel via  
    het e-mailadres en het telefoonnummer die in de wekelijkse Nieuwsbrief van de Grote Kerk 
    en op onze website worden vermeld. 
-- Gasten die zich niet hebben aangemeld, worden alleen toegelaten als minder dan 100  
    personen zich vooraf hebben opgegeven. 
-- De richtlijnen van 1,5 meter afstand hanteren wij bij de inrichting van de Grote Kerk.    
    Bovendien zijn looproutes uitgezet. 
-- Coördinatoren ontvangen u bij de voordeur. Zij controleren uw aanmelding en vragen naar uw  
    gezondheid. Een coördinator wijst u uw zitplaats aan. U mag niet zelf kiezen. 
-- Toiletgebruik is niet mogelijk. 
-- Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan 
-- Er is geen koffiedrinken 
-- Er is geen oppasdienst, geen kindernevendienst 
-- Eenieder zorgt voor een eigen Liedboek 
-- Achter in de kerk ligt een beperkt aantal orden van dienst 
-- Meezingen kunnen wij helaas niet toestaan. 
-- In overleg met de kerkenraad en coördinator Hendrik Harkink is deze weken geen  
    autodienst. 
-- Tijdens de dienst worden foto’s gemaakt en, zoals nu ook het geval is, geplaatst op onze 
    website en facebookpagina. 
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De diensten 
De kerkdiensten blijven te volgen via internet, www.kerkdienstgemist.nl  De orde van dienst van het 
betreffende morgengebed wordt wekelijks via onze Nieuwsbrief verspreid. Meldt u zich daarom aan voor 
deze Nieuwsbrief. Dat kan via scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
 
Het rooster van diensten is als volgt: 
 

zondag   5 juli: ds. Koos Sluiter  
zondag 12 juli: ds. Wim Blanken 
zondag 19 juli: Sape Visser 
zondag 26 juli: mw. ds. Ria de Vries 
zondag   2  augustus: o.v. ds. Arie van Houwelingen 
zondag   9 augustus: ds. Koos Sluiter 
zondag 16 augustus: ds. Koos Sluiter 
zondag 23 augustus: ds. S. van der Woude 
zondag 30 augustus: ds. P Endedijk 

 

Vrijwilligers gezocht 
Om alles in goede banen te leiden, zoeken wij vrijwilligers die als coördinator willen helpen bij het 
begeleiden van de kerkgangers, tijdens de diensten van zondag. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij onze scriba. Dat kan door een e-mail met  naam, adres en 
telefoonnummer te sturen. In eerste instantie wordt een rooster gemaakt voor de weken van juli en 
augustus. Het zou fijn zijn als u wilt helpen. Samen zorgen wij ervoor dat de kerk open gaat. 
 
Namens de kerkenraad  
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784  
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