NIEUWSBRIEF 19 en 26 juni
Zondag 19 juni, eerste zondag van de zomer
19 juni 10 uur

Ds. W. Broekema

Dominee Egbert van Houwelingen leidt deze dienst. De orde van dienst is bij deze
Nieuwsbrief bijgevoegd.

Zondag 26 juni, tweede zondag van de zomer
26 juni 10 uur

Ds. H. Schorren

Dominee Harold Schorren uit Rotterdam is onze voorganger. De liturgie van deze kerkdienst
vindt u eind volgende week 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

Het kerkelijk jaar na Trinitatis
‘De zogenaamde ‘feestloze’ periode na Trinitatis, de eerste zondag na Pinksteren, wordt
opgedeeld in een zomertijd en een herfsttijd. Beide periodes hebben vaste data. De orde
voor de zomer begint altijd op 19 juni. De orde voor de herfst op 18 september. Als Pasen
vroeg is kunnen er vóór 19 juni ook nog één of meer zondagen na Trinitatis zijn. Maar dit jaar
was Pasen zo laat dat daar geen sprake van is. Aanstaande zondag is het 19 juni en dat is
dus de eerste zondag van de zomer, een periode tot en met 11 september.’
Henk Kamphuis

Koffiedrinken
Na de dienst van zondag 26 juni kan gezamenlijk koffie worden gedronken in De Schouw.

Jeugdkerk
Zondag 19 juni is een bijeenkomst van de Jeugdkerk in Het Kolkje om 10.00 uur. Jongeren
tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje thee en iets
lekkers denken we met elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen
met wat er in de Bijbel staat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom.
Adriande Uspessij en Nico Knol leiden de bijeenkomst.
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Samen naar de Pnielkerk
‘Met het proces Loslaten en Opnieuw beginnen
van onze Protestantse Gemeente Almelo geef je
aan dat je openstaat voor samengaan met andere
wijkgemeenten waar en wanneer dan ook. Je
bent bereid het vertrouwde los te laten en dat is
best soms spannend. Nu worden we in de
zomer gevraagd de daad bij de woorden te
voegen. In de zomer hebben we namelijk opnieuw
afwisselend diensten in de Grote kerk en
de Pniëlkerk. Hoe mooi zou het zijn, dat we allen
naar de Pniëlkerk gaan om zo te tonen dat het
ons ernst is en ook om aan te geven dat we niet
vastgebakken zijn aan de Grote kerk. We komen immers niet voor de dode stenen bij elkaar
op zondag, maar voor een ontmoeting met de levende stenen? Want dat verwachten we ook
van de andere Almelose protestanten. Toch?’
Kees Blok

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt vanaf nu minder regelmatig. Niet meer elke zondag zoals in de
coronatijd het geval was. Dit keer voor de periode van twee weken. Vanaf begin juli voor de
zomerperiode één Nieuwsbrief: juli tot en met eind augustus. Daarna wordt verder gekeken.
De liturgie van de kerkdiensten vindt u onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina

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
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