
31 januari 2021 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo 

Vierde zondag na Epifanie 

voorganger: ds. K. Sluiter 

organist: Henk Kamphuis 

zang: Dick van Zwieten en Jurrien Witvoet 

Orgelspel 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

Openingsvers: Liedboek 194  

Lied: liedboek 779 1,4,5 en 6 

Psalmgebed: psalm 16a 1,2,3 en 4 

Lezing: Marcus 1, 21 ‐ 28 

 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 647 1,2,3 en 4 

Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c 

 

Gebeden: 

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k  

- Onze Vader: Liedboek 369b  

- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368c  

- Gebedsstilte 

- Gebed van de zondag: 

- Zegenbede: Liedboek 203  

 

Lied: Liedboek 530 1,2,3 en 4 

 

Orgelspel 

 



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

31 januari: PKN/JOP, jongeren spelen Sirkelslag  

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen 

locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere 

groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met 

elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 

geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een 

missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) 

en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Doneer ruimhartig zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven 

ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 

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 wijkkerk wilt 

verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk. 

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 

 


