
 

 

 

18 JUNI 2020 

De kerkdienst van komende zondag 
Komende zondag 21 juni is de eerste zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Koos Sluiter uit 
Almelo 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 
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. 

Grote Kerk vanaf juli weer open 
Vanaf zondag 5 juli gaat de Grote Kerk weer open voor de kerkbezoekers, 
met het toepassen van strenge richtlijnen in verband met de coronacrisis. 
Hieronder worden de regels genoemd. 

-- U mag alleen bij goede gezondheid onze kerk bezoeken. 
-- Wij mogen per kerkdienst maximaal 100 gasten ontvangen. 
    Daarom is sprake van een registratiesysteem. Vooraf dient u zich 
    aan te melden. Dat kan enkel via het e-mailadres en het 
    telefoonnummer die dan in de 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.                                                                                           De Grote Kerk heringericht 
-- Coördinatoren ontvangen u bij de voordeur. Zij controleren uw aanmelding en vragen naar uw  
    gezondheid. Een coördinator binnen wijst 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 er geen autodienst. 
-- Tijdens de dienst worden foto’s gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina. 
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Wie wil helpen? 
Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen als de Grote Kerk in juli weer open gaat. De vrijwilligers treden 
dan op als coördinator. Zij helpen bij het verwelkomen en begeleiden van de kerkgangers. U kunt zich 
opgeven bij de scriba. Dat kan door een e-mail met naam, adres en telefoonnummer te sturen. Een rooster 
wordt gemaakt voor de weken van juli en augustus.  
Het zou fijn zijn als u wilt helpen, want alleen samen zorgen wij ervoor dat de kerk open kan gaan. 

Pastorale hulp 
Wijkgemeente de Grote Kerk wordt 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. 

Foto’s  
Geprobeerd wordt elke week een passende foto te plaatsen. Er zijn gemeenteleden die het fijn vinden het 
eigen moment van het morgengebed in beeld te brengen. Wij plaatsen graag zo’n foto. Als u soortgelijke 
foto’s (liefst stillevens) terug wilt zien in onze Nieuwsbrief, u kunt ze mailen aan de scriba, 
naamsvermelding daarbij niet vergeten.  
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784  
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