Zondag 15 mei, Dienst van Schrift en Tafel
15 mei
10.00 uur

Vijfde zondag van de Paastijd, dienst van Schrift en Tafel
Lezingen: Deuteronomium 6, 1‐9; Openbaring 19,1‐9; Johannes 13, 31-35.
Voorganger: ds. A.T. de Vries

Wij vieren de vijfde zondag van de
Paastijd. Dominee Ria de Vries uit Almelo
leidt deze dienst van Schrift en Tafel.
Henk Kamphuis bespeelt het orgel.
Gerry Konijnenbelt is lector.
Leden van de cantorij verlenen hun
medewerking.
De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief
bijgevoegd.
De avondmaalcollecte in deze dienst is
bestemd voor het project van ZWO.
De viering is online met beeld en geluid te
volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174Grote-Kerk-Almelo

beeldcompilatie Gerry Konijnenbelt

Dovenpastoraat
Op verzoek van de Algemene Kerkenraad de volgende mededeling:
‘De dovenvereniging Soli Deo Gloria komt bijna maandelijks bij elkaar op de eerste zaterdag
van de maand in een zaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat 39
in Almelo.
Voorafgaande aan de bijeenkomst is er een kerkdienst (16.00-17.00 uur). Hiervoor zoekt zij
een of meerdere mensen die willen zorgen voor
*het uitnodigen van de voorgangers,
*het aan kerkenraden vragen van een ambtelijke vertegenwoordiging
en *het bedienen van de beamer.
Kennis van de dovengebarentaal is niet vereist.’
Informatie hierover kunt u krijgen bij Henk Dekkers via h.dekkers1@telfort.nl
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Reacties conceptadvies projectteam
Het conceptadvies van het projectteam Loslaten &
Opnieuw beginnen over de toekomst van de
Protestantse Gemeente Almelo is online te vinden via
www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.
Hier zijn ook de eindverslagen van de zes themagroepen
en de presentatie die op de gemeenteavond is gegeven
terug te vinden.
Uw vragen of opmerkingen kunnen tot uiterlijk komende
zaterdag 14 mei worden ingediend.
Neem hiervoor contact op met Jan Boer, projectleider
Loslaten & Opnieuw beginnen,
mail: janboer@kerkvitaal.nl, telefoon: 06 - 111 115 38.

Voorjaarsdroom....
Voorjaarsdroom...het zwart en blauw van
wolken...
en onverwachte vleugels in de nacht....
Ongrijpbaar geluk, geen stem kan het
vertolken...
Visioenen in het donker...onverwacht...
Voorjaarsdroom...de nacht is vol van
geuren...
en vogels vliegen laag over een plas...
Herinnering...de plek waar jij ooit leefde....
vertelt nog even hoe het vroeger was...
John Veldhuis

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
Hun telefoonnummers zijn:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

2

