14 juni 2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo
Eerste zondag na Trinitatis
voorganger: ds. M. Schepers – van der Poll
organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij

Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken

Openingsvers: Liedboek 194
Lied: Liedboek 212 2,3,4,5
Psalmgebed
Zingen: Liedboek 100a
Lezing: Matteüs 9: 35 – 10: 15

Overweging

Orgelspel
Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c
Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k
- Onze Vader: Liedboek 369b
- Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e
- Gebedsstilte
- Gebed van de zondag
- Zegenbede: Liedboek 203
Lied: Liedboek 802 2,3,4,5,6

Orgelspel

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
PKN, Hulp aan dorpsgeloofsgemeenschappen Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse
Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar
én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’,
maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale
en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op
feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn
uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk -en- leefbaarheidsvraagstukken van groot
belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe
wegen op oude gronden.
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.

