
 

 

 

4 JUNI 2020 

De kerkdienst van komende zondag 
Komende zondag 7 juni is zondag Trinitatis. In onze kerk gaat dominee Peter ten Kleij uit Nijverdal voor. 
Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk beluisteren door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. Klik daarna op de juiste datum en 
 op om de uitzending te beginnen. U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en  

dan  ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk. De uitgewerkte orde van dienst met de liederen treft u als 
bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

Diensten van juni 
Het rijk staat, in verband met het coronavirus, vanaf juni kerkdiensten met 
maximaal 30 mensen toe. Dat strookt niet met de gedachte van onze 
kerkenraad. Wij vinden dat zoveel mogelijk mensen in staat moeten zijn 
onze kerkdiensten te volgen. Het maximum van 30 is voor ons te klein om 
aan deze gedachte te voldoen. Wij blijven daarom in juni de diensten 
houden in de vorm van het morgengebed, met hulp van enkele leden van 
de cantorij. De vieringen kunnen via kerkdienstgemist.nl worden gevolgd. 

Pastorale hulp 
Met het vertrek van dominee Pieter Endedijk wordt wijkgemeente de Grote 
Kerk door dominee Marco Montagne van de Pniëlwijk als consulent terzijde 
gestaan. 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 contact opnemen met de scriba, 
om te overleggen hoe te handelen. 
                                                                                                                                        

Naar elkaar omzien                                                                          
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. Op onze website www.pga-grotekerk.nl  vindt u onder het 
hoofdstuk kerkelijke organisatie het cluster of de wijk waartoe u behoort en de contactpersoon die u 
telefonisch kunt benaderen.  
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784  
Foto Nieuwsbrief: Hendrik Harkink 
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