27 september 2020 - Grote Kerk in Almelo
Tweede zondag van de herfst
voorganger: ds. M. Schepers – v.d. Poll
organist: Henk Kamphuis; koster: Jurrien Witvoet; lector: Margit van Roosendaal;
enkele leden van de cantorij

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed:
Openingslied: Liedboek 215 1,3,5,7
allen gaan zitten
Kyrie en Gloria:
Liedboek 270a
Groet en Gebed van de zondag:
DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiel 18, 1-4.25-32
De antwoordpsalm: psalm 25c
Lezing uit de brieven: Filippenzen 2, 1-13
allen gaan staan
Lezing van het evangelie
allen gaan zitten
Overweging

Lied: Liedboek 825 3,4,5
Gebeden:
- Voorbede:
- Gebedsstilte
ONZE VADER… (gezamenlijk gesproken)
allen gaan staan
Slotlied: Liedboek 990 1,2,3,4,5,6

Wegzending en zegen:
allen gaan hierna zitten
Orgelspel

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
De diaconale collecte van 27 september is voor een eigen doel. Voortgang SHOE-project Stichting Help
Oost Europa Bericht van het SHOE-project waaraan wij als wijkgemeente deelnemen. Het gaat hard!
Mede dankzij u! De stukadoor heeft inmiddels binnen zijn werk gedaan en aan de buitenkant van de
woning van de familie Cret in Roemenië is gewerkt aan het plaatsen van isolatie. Dank voor uw continue
stroom aan bijdragen. De stand per 7 september is 2464 euro. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie
komt dit uit op 4.928 euro.
Naast bijdragen via de diaconie is tijdens het bouwtraject ook een gift bij de stichting Help Oost Europa
binnengekomen. En de stichting heeft uit haar vermogen een bijdrage geleverd. Samen met
bovengenoemde bijdrage via de diaconie komt het totaal uit op iets meer dan 7.550 euro. Een groot
bedrag in vier maanden tijd!
De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds van toepassing, helpt u mee om deze maximaal te
benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037
38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Zie ook onze website www.helpoosteuropa.nl. Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas
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.

