De drie dagen van Pasen in de Grote Kerk Almelo
Witte donderdag - 1 april 2021
voorganger: ds. A.T. de Vries
organist: Henk Kamphuis
zang: drie cantorijleden en Jurrien Witvoet
Orgelspel

Woord ter nleading – een kaars wordt aangestoken

Openingsvers: liedboek 192a

Liedboek 393 1,2 en 3

Psalmgebed
- Lezen: psalm 118: 1, 5-9, 19-23

- Liedboek: lied 372

Lezingen
- Exodus 12, 1 - 20
- Johannes 13, 1 – 15

Overweging

Liedboek: lied 569 1,2,3 en 4

Gedachtenis
- Marcus 14, 22 - 26
- Tekenen van brood en wijn
- Orgelspel
- Lied 561 1,2,3,4 en 5

- Gebed

Canticum: liedboek 160b

Gebeden
- Aanhef: lied 301k
- Onze Vader: Liedboek 369b
- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen:
Liedboek 367a – m: gregoriaans
- Gebedsstilte
- Luthers avondgebed
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de
avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade
en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst de nacht van twijfel en aanvechting de nacht van de strenge,
bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid. Amen

Slotvers: lied 192b

Stilte

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
01 april: Witte donderdag: College van Diakenen, INLIA
De diaconie-collecte is bestemd voor INLIA. Deze organisatie is een netwerk van lokale initiatieven vanuit
de kerken van diverse richtingen ten behoeve van vluchtelingen in nood. INLIA helpt uitgeprocedeerde
vluchtelingen bij de terugkeer naar het land van herkomst. Als terugkeer onmogelijk is, zet ze zich
ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Geef aan de collecte om dit mogelijk te blijven maken!
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.

