
17 mei 2020 -  Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo 

Zesde zondag van Pasen 

Voorganger: Ds. Ria de Vries 

Organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij 

 

Orgelspel 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

Openingsvers : Liedboek 194 

Lied: Liedboek 215: 1, 2, 3, 7 

Psalmgebed: Psalm 66 

Zingen: Liedboek 640 e 

Lezen: Psalm 66, 1-7 

Zingen: Liedboek 66: 3 

Lezen: Psalm 66, 12-15 

Zingen: Liedboek 66: 6, 7 

 

Zingen: Liedboek 640e 

Lezing: Johannes 16, 12-24 

 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 647 

Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c 

Voorzang: 

Allen: refrein 

Voorzang: 

Allen: refrein 

Voorzang: 

Allen: refrein 



Gebeden : 

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k 

Onze vader: Liedboek 369b 

- Voorbede met acclamatie: Liedboek368f 

- Gebedsstilte 

- Gebed van de zondag 

- Zegenbede: Liedboek 203 

Lied: Liedboek 659 

Orgelspel 

 

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

Diaconie, kerkradio/kerkdienst gemist Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap 

niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek 

kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een 

eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men 

betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt.  

Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld! Zeker nu tijdens de coronacrisis extra veel mensen 

van dit medium gebruik maken.  

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. 

 

 

 

 


