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Zondag 16 oktober, vijfde zondag van de herfst 
 10 uur Ds. Nico Pronk 

 
Dominee Nico Pronk leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk 
Kamphuis. Lector is Rita van Oosterom. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
 
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  en op onze website 
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
 
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Gemeenteberaad Loslaten & Opnieuw beginnen 
We zijn op weg… luidt de titel van de flyer die u zondag kunt 
meenemen in de kerk en die bij deze Nieuwsbrief wordt gevoegd.  
De algemene kerkenraad wil graag met verschillende bouwteams 
verder aan het werk om zo in het kader van het proces Loslaten 
& Opnieuw beginnen te werken aan de toekomst van onze 
protestantse gemeente Almelo.  
Komende zondag wordt na de kerkdienst een kort 
gemeenteberaad gehouden. Dan wordt dit alles verder toegelicht. 
Doe mee, geef u op voor een van de bouwteams.  

 

Collectemunten bestellen 
Collectemunten zijn beschikbaar in: groen € 0.50 per munt, per zakje € 12.50; geel € 1.00 per 
munt, per zakje € 25.00; blauw € 1.50 per munt, per zakje € 37.50; rood € 2.00 per munt, per 
zakje € 50.00. 
U kunt een bedrag overmaken op:  NL45 RABO 0301 3341 10 t.n.v. PGA-Almelo 
Collectemunten, o.v.v. aantal zakjes en kleur. 
De collectemunten gaan mee met de collectezakken naar uw wijkkerk, waar u ze kunt afhalen 
bij de koster. 
Medewerkers Kerkelijk Bureau. 

 

Pastorale hulp 
Voor zo maar eens een gesprek of pastorale hulp, zijn onze emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.  
U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
Arie van Houwelingen,                                Sape Visser 
emeritus predikant (0546 - 433 590)           geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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