10 december 2020

De kerkdienst van zondag
13
3e zondag van de advent
dec. Ds. E. van Houwelingen, Hengelo,
m.m.v. de cantorij.
Lezingen: Jesaja 65, 17-25; 1
Thessalonicenzen 5, 12-24;
Johannes 3, 22-30
Wij volgen de orde van dienst voor
de Adventsperiode. Voorganger is dominee
Egbert van Houwelingen uit Hengelo. Zingen is tijdens deze dienst voorbehouden aan
de zes zangers van de cantorij. De gesproken delen van de dienst kunnen hardop worden
meegebeden. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.

Online de dienst volgen
De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
Wilt u naar de kerk komen: Het is gewenst vooraf aan te melden:
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer.
-- Zij die zich niet vooraf aanmelden, worden toegelaten als het afgesproken aantal
kerkgangers voor onze kerk dat toelaat.
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de Grote Kerk.
-- Uw zitplaats wordt aangewezen door een van de coördinatoren.
-- Foto's worden gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina.

De diensten van Kerst
De diensten van Kerst zijn dit jaar door het coronavirus anders dan wij allen gewend zijn. U
kunt de kerstdiensten in onze kerk online volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Wilt u de Grote Kerk tijdens Kerst bezoeken? Wij moeten de norm van 30 bezoekers per
dienst blijven hanteren. Dit betekent dat u een keuze moet maken: u bezoekt de dienst van
Kerstnacht, donderdag 24 december, óf de dienst van kerstmorgen, vrijdag 25 december. U
kunt zich dus voor één van de twee diensten opgeven. Dat kan uitsluitend door een e-mail
te sturen aan grotekerkopen@gmail.com. In de e-mail geeft u aan welke dienst u wilt
bezoeken. U kunt uw opgave nu al doen.
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Bevestiging ambtsdrager
De kerkenraad van wijkgemeente de Grote Kerk stelt u voor om de heer Hans Schuttevaar te
bevestigen in het ambt van ouderling.
Als geen gegronde bezwaren worden ingediend bij de scriba van deze wijkgemeente, zal
deze bevestiging in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Kerstwandeling met de kinderen
De kinderkerk viert dit jaar op haar eigen wijze het Kerstfeest: "Zondagmiddag 20
december gaan wij met de kinderen een lichtjeswandeling maken door de Gravenallee. Wij
vertrekken rond 16.00 uur vanuit de Schouw. Onderweg stellen wij vragen en maken wij
leuke opdrachten over het Kerstfeest. Bij terugkomst drinken we warme chocolademelk met
wat lekkers erbij en luisteren we naar het kerstverhaal. We eindigen om 18.00 uur.
Ben je tussen 4 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom! Meld je even aan
via a.corte@hi6.nl

Einde van project Roemenië samen met diaconie
"De familie Cret heeft haar intrek genomen in het
nieuwe huis! Nog voor de winter echt komt, en nog
vóór de kerstdagen! Fijne kerstdagen wensen wij
elkaar toe de komende weken, maar voor de familie
Cret heeft deze wens een bijzondere betekenis
gekregen met de intrek in het nieuwe huis in
Roemenië. Het project komt hiermee ten einde.
Inzameling van financiële middelen stopt. Tot 8
december is 3.414,- euro bij de diaconie
binnengekomen. Met de ‘verdubbelaar’ van de
diaconie komt dit uit op 6.828,- euro.
De kinderen van de familie Cret hebben hun dankbaarheid verwoord in briefjes waarin staat:
“Een groot dankjewel vanuit ons hart naar alle mensen die geholpen hebben”.
Zie ook de website voor meer informatie en meer foto’s over het project:
www.helpoosteuropa.nl ."
Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp – ook in gevallen van nood - kan een beroep worden gedaan op
emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt in zo’n
geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784
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