
 

4 oktober 2020 - Grote Kerk in Almelo 

Derde zondag van de herfst 

voorganger: ds. N. Pronk 

organist: Henk Kamphuis  

met medewerking van enkele leden van de cantorij 

 

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken 

                                                                                                   allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed: 

Openingslied: Liedboek 816 1,2,3,4 

                                                                                                   allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria: 

Liedboek 270a 

Groet en Gebed van de zondag: 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 5 : 1 – 7 

De antwoordpsalm: 80a  

Lezing uit de brieven: Filippenzen 2 : 14 – 18 

                                                                                                    allen gaan staan 

Lezing van het evangelie : Matteu s 21, 33 - 43 

                                                                                                    allen gaan zitten 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 841 1,2,3,4 

Gebeden: 

                                                                                                     allen gaan staan 

Slotlied: Liedboek 154b 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 



Wegzending en zegen: 

                                                                                                     allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

 

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

4 oktober, PKN, Israëlzondag, Ontmoeting en dialoog  

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israe l een essentieel element van de eigen 

identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van 

lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. 

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het 

gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 

ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israe l Onderweg en het internetproject De Uitdaging met 

stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties 

met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project 

met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 

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. 


