
26 juni, tweede zondag van de zomer 

Grote Kerk te Almelo 

voorganger: ds. H. Schorren 

organist: Henk Kamphuis; lector: Gerry Konijnenbelt 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                         allen gaan daarna 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. 

 

Liedboek 298  solo en: l voorzang, ll allen 

 

Openingslied: lied 28 1,2 en 4 

                                                                                                                                             allen gaan daarna zitten 

Het Kyrie en het Gloria: 

v: […] 

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

want zijn goedheid is zonder einde: 

Liedboek 270a 

 

Liedboek: lied 305 1,2 en 3 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 



v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 19,19 ‐ 21 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 16a 1,2,3 en 4 

 

Lezing uit de brieven: Galaten 5, 1.13 ‐ 25 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 841 1 en 2 

                                                                                                                                          allen gaan daarna staan 

Liedboek: lied 338a 

1 voorzang, 2 allen 

Voorzang Evangelievers: 

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, 

maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen’. 

(Luc. 9, 58) 

Allen: Halleluja 

 

 



Lezing van het evangelie: Lucas 9, 51 ‐ 62 

 

Acclamatie: Liedboek 339f 

                                                                                                                                                        allen gaan zitten 

Preek 

 

Schriftlied: lied 826 1,2 en 3 

 

Gebeden: 

Voorbede: 

v/l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367e 

a: 

Gebedsstilte 

a: ONZE VADER… 

 

Slotlied: lied 825 1,2 en 3 

                                                                                                                                            allen gaan hierna staan 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: 

Orgelspel 

 

Collectes 

26 juni: Wereldvluchtelingendag KiA Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder 

papieren Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 

arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het 

land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de 

angst voor uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, 

de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren 

zo de veerkracht van deze mensen. 



Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo ‘s 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. 


