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25 september 2020 
 

De kerkdienst van komende zondag 
Wij volgen deze tweede zondag van de herfst, 27 september, de gebruikelijke orde van 
dienst voor de zondagen in de herfstperiode. Zingen is nog voorbehouden aan de zes 
zangers uit de cantorij. Wel kunnen alle gesproken elementen van de bijgevoegde orde van 
dienst door de gemeente hardop worden meegebeden. In onze kerk gaat dominee Maaike 
Schepers – Van der Poll voor. Margit van Roosendaal verzorgt als lector de lezingen. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. 
 
De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden enkele regels: 
U mag zich 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. 
- 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. 
 

 
U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk ook beluisteren door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 
 

Naar elkaar omzien 

Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen 
hun uiterste best hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Maar mocht u het fijn 
vinden contact te leggen, op onze website pga-grotekerk.nl vindt u onder het hoofdstuk 
kerkelijke organisatie  en dan pastoraal het cluster of de wijk waartoe u behoort en de 
contactpersoon die u telefonisch kunt benaderen. In andere gevallen kunt u contact 
opnemen met de scriba via het e-mailadres scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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Positieve reacties over plan toekomst Protestantse Gemeente Almelo 
De gemeenteleden van onze wijkgemeente de 
Grote Kerk reageren positief op het projectplan 
van de Algemene Kerkenraad, om te komen 
tot een vitale, aantrekkelijke en 
toekomstbestendige Protestantse Gemeente 
Almelo. Dit blijkt uit het gemeenteberaad, de 
reacties op de extra Nieuwsbrief en de 
bijeenkomst afgelopen donderdag in 
De Schouw.  
 
De volgende stap is het zorgen van een vertegenwoordiging namens onze wijkgemeente in 
de zes themagroepen, belangrijk onderdeel van het projectplan. De leden van deze 
themagroepen leggen een basis voor onze ‘kerk van de toekomst’. In de themagroepen zijn 
leden van de betrokken PGA-wijkgemeenten vertegenwoordigd.  
Wij willen als wijkkerkenraad twee leden per themagroep afvaardigen. 
Een aantal onder u heeft zich inmiddels aangemeld voor deelname in een themagroep. 
Sommige anderen worden hiervoor door vertegenwoordigers van onze wijkkerkenraad 
benaderd. Wilt u deelnemen of kent u iemand die onze gemeente goed kan 
vertegenwoordigen, wij horen het graag van u. Opgave kan per e-mail via de scriba. Het gaat 
om de volgende groepen:  

-- Identiteit en pluriformiteit/ vieren (liturgie) 
-- Pastoraat / dienen (missionair en diaconie) 
-- Jeugd- en jongvolwassenenbeleid 
-- Gemeenteopbouw en leren 
-- Onderdak 
-- Bestuur en ondersteuning 

 
Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u melden aan de scriba door een e-mail te sturen, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
 

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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