
14 februari 2021 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo 

zesde zondag na Epifanie 

voorganger: ds. M. Schepers- van der Poll 

organist: Henk Kamphuis 

zang: Dick van Zwieten en Jurrien Witvoet 

Orgelspel 

 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

Openingsvers: Liedboek 194  

Lied: liedboek 283 1,2,3,4 en 5 

Psalmgebed: lezen psalm 5 

Liedboek 32 1,2,3 en 4 

Lezing: Marcus 1, 40 ‐ 45 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c 

 

Gebeden: 

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k  

- Onze Vader: Liedboek 369b  

- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368c  

- Gebedsstilte 

- Gebed van de zondag: 

- Zegenbede: Liedboek 203  

Lied: Liedboek 418 1,2 en 3 

Orgelspel 



 

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet. 

14 februari: KIA Ethiopië 

Noodhulp & rampenpreventie. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist 

door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de 

Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is 

het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke 

gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze 

hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

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. 


