25 JUNI 2020
De kerkdienst van komende zondag
Komende zondag 28 juni is de tweede zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Gerrit van de Kamp
uit Delft 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.

Jeugdkerk sluit seizoen af
Afgelopen zondag was alweer de laatste
bijeenkomst van onze jeugdkerk. Op de
picknickbanken naast gebouw De Schouw werd
gesproken over vooroordelen, discriminatie, de
protestmarsen in Nederland en in Amerika. Wat zegt
de bijbel hierover, gebeurt het ook in onze
omgeving, waren de onderwerpen waarover zoal
werd gesproken. Zondag 23 augustus begint de
jeugdkerk met het nieuwe seizoen.

Grote Kerk vanaf 5 juli open
Vanaf zondag 5 juli gaat de Grote Kerk open voor kerkbezoekers, met het toepassen van richtlijnen in
verband met de coronacrisis. Wij hanteren daarbij een registratiesysteem. In de Nieuwsbrief van volgende
week geven wij aan hoe en wanneer u zich kunt aanmelden voor deze kerkdienst.
Regels die wij hanteren: Alleen bij goede gezondheid kunt u onze kerk bezoeken. Zij die zich niet vooraf
hebben aangemeld, worden alleen toegelaten als het toegestane aantal kerkgangers voor onze kerk dat
toelaat. De richtlijnen van 1,5 meter afstand worden gehanteerd. Uw aanmelding wordt gecontroleerd en
er wordt gevraagd naar uw gezondheid. Uw zitplaats wordt aangewezen. Toiletgebruik is niet mogelijk, het
gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Er is geen koffiedrinken, geen oppasdienst, geen
kindernevendienst. Eigen Liedboek meenemen, er is een beperkt aantal orden van dienst. Meezingen
kunnen wij niet toestaan. Er is geen autodienst. Foto’s worden gemaakt en geplaatst op onze website en
facebookpagina.

Wie wil helpen?
Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen als de Grote Kerk weer open gaat. De vrijwilligers treden 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.
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Startzondag 13 september
Wij willen als wijkgemeente de Grote Kerk - onder voorbehoud - 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, over de
toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo, waarvan wij als wijkgemeente deel uitmaken. De
startzondag is dit jaar niet bij Erve Pezie maar in en bij de Grote Kerk. Nader nieuws wordt u te zijner tijd
meegedeeld.

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

