11 oktober 2020 - Grote Kerk in Almelo
Vierde zondag van de herfst
voorganger: ds. W. Broekema
organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed:
Openingslied: Liedboek 207 1,2,3,4
allen gaan zitten
Kyrie en Gloria:
Groet en Gebed van de zondag:
DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25 : 1 – 9
De antwoordpsalm: Psalm 23
Lied 23g ‘Mijn herder is de Heer’
Lezing uit de brieven: Filippenzen 3 : 17 – 21
allen gaan staan
Lezing van het evangelie: Matteu s 22, 1 - 14
allen gaan zitten
Overweging

Lied: Liedboek 107 1,2,3
Gebeden:
- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen:
a: HEER, ONTFERM U (gezamenlijk gesproken)
- Gebedsstilte
a: ONZE VADER… (gezamenlijk gesproken)
allen gaan staan

Slotlied: Liedboek 130: 3
Wegzending en zegen:
v: …,
a: AMEN (gezamenlijk gesproken)
allen gaan hierna zitten
Orgelspel

Collectes bij de uitgang

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor
mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen
veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit
belangrijke diaconale doel!
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden
toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA
Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt
verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.

