
25 april 2021 – Morgendienst in de Grote Kerk Almelo 

Vierde zondag van Pasen 

voorganger: Ds. A. van Houwelingen 

organist: Henk Kamphuis 

zang: drie leden van de cantorij en Jurrien Witvoet 

Orgelspel 

 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

 

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. 

 

Liedboek: lied 296 

 

Psalm van de zondag: 

Antifoon: Liedboek 640c 

 

Liedboek 66 1 en 2 

Antifoon 

 

Kyrie en Gloria 

v: …, 

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

want zijn barmhartigheid is zonder einde: 

 

Liedboek 270a 



Groet en Gebed van de zondag 

v. De Heer zij met u allen! 

a. ZIJN VREDE IS MET U! 

v. ……. 

deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. 

a. DOOR UW ZOON JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER, 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34, 1 ‐ 10 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: Lied 23e 1,2,3 en 4 

 

Lezing uit de brieven: 1 Johannes 3, 1 ‐ 6 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Lezing van het evangelie 

Hallelujazang; liedboek 270c 

v: lezen Johannes 10, 11 ‐ 16 

 

Acclamatie: Liedboek 339a  

 

Overweging 

 



Liedboek: lied 652 1,2,3 en 4 

Gebeden: 

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

Acclamatie: liedboek 368f 

- Gebedsstilte 

- Onze Vader: Liedboek 369b 

 

Slotlied: lied 654 1,5 en 6 

 

Slotwoord 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: AMEN 

 

Orgelspel 

 

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

25 april: KIA, creatieve activiteiten voor kinderen in AZC’s 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare 

ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in 

Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 

asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de 

talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht 

versterken. 

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. 


