18 maart 2021

De kerkdienst van zondag
21 mrt.
10 uur

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Ds. P. ten Kleij, Nijverdal
Lezingen: Jeremia 31, 31-34; Hebreeën 5, 1-10; Johannes 12, 20-33.

Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. Dominee Peter ten Kleij uit Nijverdal is onze
voorganger in deze onlinedienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.
Medewerking verlenen vier zangers van de cantorij.

Online de diensten volgen
De Grote Kerk is gesloten. De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren
door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.

Snel beeldverbinding Grote Kerk
De voorbereidingen voor de aanleg van beeldverbinding in de Grote Kerk zijn in volle gang.
De komende week is de verdere aanleg. Dit betekent dat straks onze kerkdiensten via beeld
en geluid zijn te volgen. Dat kan dan via www.kerkdienstgemist.nl
Hieronder alvast een foto gemaakt door de camera, die overigens ook andere beelden in
onze kerk kan uitzenden.
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De diensten rond Pasen
De Grote Kerk blijft tot na Pasen gesloten voor de bezoekers. Gezien het hoge aantal
besmettingen van corona met daarbij gerekend dat wij in onze wijkgemeente een grote
kwetsbare groep kennen, heeft de wijkkerkenraad besloten de Grote Kerk nog niet open te
stellen. Dat is een domper voor veel gemeenteleden, anderzijds dragen wij allen de
verantwoordelijkheid besmettingen van corona in en bij onze kerk weg te houden.
Voor diensten in de Stille Week voor Pasen en tijdens Pasen zijn met de gastpredikanten
de volgende afspraken gemaakt: De diensten worden zonder bezoekers gehouden. Wel zijn
daar vier leden van de cantorij, de organist, koster, predikant, ambtsdrager van dienst en
twee andere ambtsdragers. Alle diensten hebben een sober karakter. Ervan uitgaande dat
sprake is van beeld, wordt hier volop gebruik van gemaakt.
Bij de dienst op Witte Donderdag maakt de predikant de gedachtenis van het Heilig
Avondmaal zichtbaar met gebroken brood en wijn. Bij de dienst van de Paasnacht wordt de
Paaskaars door de ambtsdrager van dienst naar binnen gebracht. Tegelijk worden op de trap
voor het podium kleine kaarsjes ontstoken. Zo worden tijdens deze periode van Pasen de
elementen die van belang zijn voor deze tijd geaccentueerd. De dienst van Paasnacht wordt
vervroegd: die begint niet om 21.00 uur maar om 18.30 uur.
Laten wij allen hopen dat dit de laatste keer is dat wij de periode van Pasen op deze
wijze moeten vieren.

Wie is wie
Met enige regelmaat stellen wij mensen voor die zich met hart en ziel inzetten voor
onze wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Harry Konijnenbelt.
“Mag ik mij voorstellen: Harry Konijnenbelt. Voorheen was ik
lange tijd ouderling-kerkrentmeester. De laatste jaren kent u mij
waarschijnlijk vooral als medeorganisator van exposities en
van de activiteit Follow the Light. Ik ben gids en surveillant
van Kerk Open, samen met mijn echtgenote Gerry. Als
coördinator van de Evenementencommissie was ik betrokken bij
onze deelname aan de verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk
van Oost-Nederland, een prijs die we helaas niet in de wacht
sleepten; maar deelname was leerzaam en we hebben er een
prachtige reportage en veel publiciteit aan te danken.
In het kader van het project Loslaten & Opnieuw Beginnen zet ik
mij nu al sinds enkele weken in voor de
themagroep Gemeenteopbouw en Leren.

Pastorale hulp
Voor alle vormen van pastorale hulp of voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in
zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.
Ben ter Haar, scriba,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784
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