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3 september 2020 
 

De kerkdienst van komende zondag 
Komende zondag is de twaalfde zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Nico Pronk uit 
Haaksbergen voor. Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het orgel 
wordt bespeeld door Henk Kamphuis.  

U kunt dit morgengebed op twee manieren volgen: 

1. De Kerk is open 
De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden stringente regels: 
 
Vooraf melden:  
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer.  
-- Zij die zich niet vooraf aanmelden, worden toegelaten als het toegestane aantal kerkgangers  
    voor onze kerk dat toelaat.   
-- In alle gevallen moet u bij de ingang van onze kerk uw naam en telefoonnummer opgeven. 
 

Let op de voorwaarden:  
- Kom alleen als u gezond bent. U wordt, voordat u de kerk in gaat, gevraagd naar uw gezondheid. 
- Kom op tijd want het nieuwe systeem vergt tijd !!! De kerk is open vanaf half tien ’s morgens. 
- De richtlijnen van 1,5 meter afstand worden gehanteerd.  
- Uw zitplaats wordt aangewezen door één van de coördinatoren. U mag niet zelf een plek zoeken. 
- Toiletgebruik is niet mogelijk. Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. 
- Er is een beperkt aantal orden van dienst. U kunt ook de bij deze 
  Nieuwsbrief gevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk. 
- Meezingen kunnen wij niet toestaan.  

- Foto’s worden gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina. 
- In alle gevallen dient u de aanwijzingen van de coördinatoren te volgen. 
 

2. De kerkdienst volgen via internet 
U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk ook beluisteren door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. Klik daarna op de juiste datum en op 
het pijltje om te starten. U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en  

dan  ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk. De orde van dienst met de liederen treft u als bijlage bij deze 
Nieuwsbrief. 
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Terugblik op een mooie dag 
’’Het was afgelopen zondag 30 augustus een mooie dag. Velen zijn die dag 
naar de kerk en/of De Schouw gekomen zodat we persoonlijk afscheid 
konden nemen. Het was een goede beslissing om die dag in tweeën te 
delen. Zo kon de gehele dag ‘corona roof’ verlopen. Misschien niet heel 
gezellig, maar zo kon ik kort met iedereen die dat wilde even spreken. 
Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid, de warme woorden en 
zeker ook het mooie cadeau: een heel ruim geldbedrag dat ik zal besteden 
als bijdrage om een nieuwe toerfiets te kopen. Maar daarnaast waren er 
ook vele andere cadeaus: boeken (onder andere van de lectorengroep en 
de deelnemers van het bijbelleerhuis), boekenbonnen, mooie kaarten met 
hartelijke wensen en niet te vergeten de bloembollen van de kinderkerk. In 
het voorjaar kunnen we dan genieten van de bloemen en zo weer 
terugdenken aan de Almelose tijd. 
Een bijzonder woord van dank aan degenen die de dag zo voortreffelijk 
hebben georganiseerd: het moderamen en zeker ook koster Jurrien Witvoet 
met zijn team. 
Ik ben dankbaar dat ik in Almelo predikant mocht zijn. Met dat dankbare 
gevoel heb ik ook mijn werk kunnen afronden. 
Ik wens u allen het goede toe en hopelijk tot ziens!’’ 
 
Met hartelijke groet, 
ds. Pieter Endedijk 
 

Bezichtiging kerk en moment van stilte 
De Grote Kerk is op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Dit is dankzij de 
inzet van de vrijwilligers mogelijk. Een moment van rust is dan mogelijk in het stiltecentrum.  Op genoemde 
tijd wordt het orgel bespeeld. 
  

Startzondag 13 september èn gemeenteberaad 

Wij willen als wijkgemeente de Grote Kerk volgende week zondag 13 september samen met u het nieuwe 
seizoen 2020-2021 beginnen. Tegelijk willen wij dan een gemeenteberaad houden, om met u van 
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond het project Loslaten en opnieuw beginnen. Dit gaat 
over de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo, waarvan wij als wijkgemeente deel uitmaken. De 
startzondag is in en bij de Grote Kerk, na het morgengebed. Als u dit morgengebed liever niet wilt 
bijwonen, kunt u om 11.00 uur komen voor het gemeenteberaad. 

Pastorale hulp 
Voor pastorale hulp – ook in gevallen van nood - kan een beroep worden gedaan op emeritus predikant 
Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt in zo’n geval, vanwege de vakantie van 
uw scriba, contact opnemen onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.  

 
 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784 
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