5 september 2021 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo
Startzondag - Thema: Uw koninkrijk kome
voorganger: de heer S. Visser, geestelijk verzorger
organist: Henk Kamphuis
lector: Lena Hatumena
met medewerking van een deel van de cantorij
Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
allen gaan daarna staan
Openingsvers: Liedboek 194
allen gaan zitten
Morgenlied: Liedboek 216 1,2 en 3

Psalmgebed: psalm 99
Lezen: psalm 99, 1 – 3

Lezen.: psalm 99, 6 - 7

Lezingen door de lector: Jesaja 11, 1 - 10
Marcus 10, 13 – 31

Liedboek: 313 1,3 en 4

Overweging

Stilte
Lied Huub Oosterhuis via geluidsinstallatie
Onze Vader verborgen.

allen gaan staan

Canticum – Te Deum: Liedboek 413 1,2 en 3
allen gaan zitten
Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k
- Onze Vader: Liedboek 370 1,2 en 3
- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368j
- Gebedsstilte
- Gebed van de zondag
allen gaan staan
- Zegenbede: Liedboek 203

Lied: Liedboek 756 1,2,3,4 en 5
allen gaan hierna zitten
Pianospel door Tom Franssen: ‘Primavera’ van Ludovico Einaudi

Mededelingen

Vergeet uw collectegift niet.
05 september: KIA, Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop
daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van
jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van
Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast
leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.
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.

