
13 februari 2022 - Grote Kerk Almelo 

voorganger: ds. P. ten Kleij 

organist: Henk Kamphuis; lector: Kees Blok 

met medewerking van de cantorij 

 

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken 

                                                                                                                                                         allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v: God van ons hart, breek door in ons bestaan 

met uw licht, met uw kracht, 

met uw warme liefde. 

Want zo is Hij verschenen, 

uw Zoon en onze zon. 

a: LAAT DAT LICHT UITSTRALEN 

IN VERHELDERENDE WOORDEN, 

IN VERWARMENDE DADEN, 

WANT GIJ ZIJT VOOR ONS ALLEN 

EEN HEILZAME GOD. 

AMEN 

 

Openingslied: liedboek 67 1,2 en 3 

Antifoon: liedboek 514c 

1e x cantorij; 2e x allen 

                                                                                                                                                              allen gaan zitten 

 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 



Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde: 

 

Liedboek 299e 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 17, 5 -10 

v/l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: liedboek 1 1 en 2 

 

Lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 15, 12 ‐ 20 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

                                                                                                                                                            allen gaan staan 

Lezing van het evangelie Liedboek 338b 

v: evangelielezing: Lucas 6, 27 - 38 

Liedboek 339a 

                                                                                                                                                             allen gaan zitten 



Liedboek: lied 989; Matteus 5, 3 ‐ 10 

 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 321 1,4,5 en 7 

 

Gebeden: 

- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen: 

- Gebedsstilte 

- ONZE VADER… 

                                                                                                                                                               allen gaan staan 

Slotlied: liedboek 838 1,2 en 3 

 

Wegzending en zegen: 

v: … a: 

                                                                                                                                                  allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

 

Collectes 

13 februari: Kia, Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren 

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisie of de Golfstaten. 

Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten 

veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëertin Nepal voor 2500 jongeren 

werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De 

jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in 

contact gebracht met afnemers of werkgevers. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo ‘s 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. 


