11 september 2020

Startzondag met gemeenteberaad
Komende zondag is de dertiende zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Otto Mulder voor.
Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het orgel wordt bespeeld
door Henk Kamphuis. Het is de startzondag van het nieuwe seizoen. Na de dienst wordt koffie
gedronken en is het gemeenteberaad.
De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden stringente regels:
Vooraf 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 toegestane aantal kerkgangers
voor onze kerk dat toelaat.
-- In alle gevallen moet u bij de ingang van onze kerk uw naam en telefoonnummer opgeven.
Let op de voorwaarden:
- Kom alleen als u gezond bent. U wordt, voordat u de kerk in gaat, gevraagd naar uw gezondheid.
- Kom op tijd want het nieuwe systeem vergt tijd !!! De kerk is open vanaf half tien ’s morgens.
- De richtlijnen van 1,5 meter afstand worden gehanteerd.
- Uw zitplaats wordt aangewezen door één van de coördinatoren. U mag niet zelf een plek zoeken.
- Toiletgebruik is niet mogelijk. Gebruik van de garderobe is niet toegestaan.
- Er is een beperkt aantal orden van dienst. U kunt ook de bij deze
Nieuwsbrief gevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.
- Meezingen kunnen wij niet toestaan.
- Foto’s worden gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina.
- In alle gevallen dient u de aanwijzingen van de coördinatoren te volgen.

U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk ook beluisteren door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.

Gemeenteberaad
Als wijkkerkenraad van wijkgemeente de Grote Kerk nodigen wij u zondag graag uit samen het nieuwe
seizoen 2020-2021 beginnen. Tegelijk houden wij dan een gemeenteberaad, om met u van gedachten
te wisselen over de ontwikkelingen rond het project Loslaten en opnieuw beginnen. Dit gaat over de
toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo, waarvan wij als wijkgemeente deel uitmaken. De
notitie die zondag wordt gepresenteerd, is positief ontvangen door uw wijkkerkenraad. De
startzondag is in de Grote Kerk, na het morgengebed. Als u dit morgengebed liever niet wilt bijwonen,
kunt u om 11.00 uur komen voor het samen drinken van koffie en het gemeenteberaad.
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Jeugdkerk begint nieuw seizoen
De Jeugdkerk begint zondag het nieuwe seizoen. Aan de hand van enkele stellingen wordt gesproken
over het thema ‘Het Goede Leven’. De bijeenkomst is in Het Kolkje of bij goed weer buiten.

Ruimte voor gesproken woord
Volgende week is de eerste zondag van de herfst. Vanaf die datum maken wij gebruik van de orde van
dienst zoals u die gewend bent te gebruiken in de herfstperiode. Zingen kunnen wij nog niet toestaan,
wel omvat deze uitgebreide orde van dienst voor de kerkgangers veel momenten voor het gesproken
woord. Ook de lectoren kunnen in deze dienst hun bijdrage leveren.

Meest Gastvrije Kerk
De Grote Kerk Almelo is een van de
tien kandidaten voor de titel Meest
Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. Op
1 september sloot de online stemming
voor de publieksprijs. Er zijn nog twee
andere prijzen waarnaar wij
meedingen, op basis van de volgende
criteria: openstelling, vindbaarheid,
ontvangst, aanbod en programmering,
informatieverstrekking, samenwerking
en impact. De prijzen worden
donderdagavond 29 oktober
uitgereikt, de plaats wordt nog bekend
gemaakt.
Los van de prijzen wordt elk van de
tien kandidaten voor het voetlicht
gebracht in een korte promotiefilm.
Cameraman Christiaan Vink filmt het orgelspel.
Afgelopen woensdag werden opnamen gemaakt bij en in onze kerk. De filmer, Christiaan Vink van Art
eMotion uit Goor, was zeer te spreken over de opnames. Henk Kamphuis speelde een stuk op het
orgel, die muziek wordt aan de beelden toegevoegd. Foto’s van de vele gastvrije activiteiten,
concerten en tentoonstellingen geven een aanvullende impressie. De filmer maakte ook gebruik van
een drone om het gebouw goed in beeld te brengen.
De organisatie achter de verkiezing, Welkom in de Kerk, produceert bovendien een magazine waarin
de tien titelkandidaten met woord en beeld uitgebreid worden voorgesteld. Het promotiemateriaal
wordt op de verkiezingsavond aan de deelnemende kerken ter beschikking gesteld. Daar gaan we
volop gebruikt van maken.
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Voortgang SHOE-project
Bericht van het SHOE-project waaraan wij als wijkgemeente deelnemen. Het gaat hard! Mede dankzij
u! De stukadoor heeft inmiddels binnen zijn werk gedaan en aan de buitenkant van de woning van de
familie Cret in Roemenië is gewerkt aan het plaatsen van isolatie. Dank voor uw continue stroom aan
bijdragen. De stand per 7 september is 2464 euro. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit
op 4.928 euro.
Naast bijdragen via de diaconie is tijdens het bouwtraject ook een gift bij de stichting binnengekomen.
En de stichting heeft uit haar vermogen een bijdrage geleverd. Samen met bovengenoemde bijdrage
via diaconie komt het totaal uit op iets meer dan 7.550 euro. Een groot bedrag in vier maanden tijd!
De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds van toepassing, helpt u mee om deze maximaal te
benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301
3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Zie ook onze website 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, vanwege de
vakantie van uw scriba, contact opnemen onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te
handelen.

Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784
Foto Harry Konijnenbelt
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