
18 oktober 2020 - Grote Kerk in Almelo 

Vijfde zondag van de herfst 

voorganger: ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

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

 

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken 

                                                                                                                                       allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed: 

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. (*gezamenlijk gesproken) 

v: O God, keer U o m naar ons toe 

a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. (*) 

v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

a: EN GEEF ONS UW HEIL! (*) 

v: O Heer! Hoor ons gebed a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN(*) 

... [gebedsstilte] … 

v: Heilig ons hart, o Heer, 

a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN (*) 

IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM, 

DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS: 

JEZUS MESSIAS. 

AMEN 

Openingslied: Liedboek 130 1 en 3 

Antifoon: Lied 711c  

                                                                                                                                          allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria: 

Liedboek 270a 

Groet en Gebed van de zondag: 



DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 45 : 1 – 7 

De antwoordpsalm: 96a 1,2,3 en 4 

Lezing uit de brieven: 1 Tessalonicenzen 1, 1-10 

                                                                                                                                            allen gaan staan 

Lezing van het evangelie: Matteus 22, 15‐22 

                                                                                                                                             allen gaan zitten 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 912 1,2,4 en 6 

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 713 1,2 en 5 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: AMEN (gezamenlijk gesproken) 

                                                                                                                                            allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

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

KiA, Rwanda, Werken aan voldoende voedsel  

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een 

christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk 

werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een 

trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te 

verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te 

verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten 

gaan. 



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. 


