2 oktober 2020

Mondkapje op bij in- en uitgaan kerk
Hoewel het een dringend advies is van de
overheid en geen richtlijn, vinden wij het als
wijkkerkenraad beter vanaf zondag 4 oktober een
mondkapje te dragen als u een dienst volgt in de
Grote Kerk. Hetzelfde dringende advies is van
toepassing voor gebouw De Schouw.
Het dragen van een mondkapje is gewenst bij
binnenkomst en bij vertrek, niet als u eenmaal
hebt plaatsgenomen.

De kerkdienst van komende zondag
Wij volgen deze derde zondag van de herfst, 4 oktober, de gebruikelijke orde van dienst voor
de zondagen in de herfstperiode. Zingen is nog voorbehouden aan de zes zangers uit de
cantorij. Wel kunnen alle gesproken elementen van de bijgevoegde orde van dienst door de
gemeente hardop worden meegebeden. In onze kerk gaat dominee Nico Pronk uit
Haaksbergen voor. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.
De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden strenge regels:
Gewenst is 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.
- Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de Grote Kerk en gebouw De Schouw.
- 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 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 deze dienst in de Grote Kerk ook beluisteren door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
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Naar elkaar omzien
Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen
hun uiterste best hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Maar mocht u het fijn
vinden contact te leggen, op onze website pga-grotekerk.nl vindt u onder het hoofdstuk
kerkelijke organisatie en dan pastoraal het cluster of de wijk waartoe u behoort en de
contactpersoon die u telefonisch kunt benaderen. In andere gevallen kunt u contact
opnemen met de scriba via het e-mailadres scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

Grote Kerk open
De Grote Kerk is op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur open voor bezichtiging en/of een moment van rust in het
stiltecentrum. Op genoemde tijd wordt het orgel bespeeld.
Dit alles is dankzij de inzet van de vele vrijwilligers mogelijk.

Ook bij dit bezoek aan de Grote Kerk wordt voortaan
uw naam en telefoonnummer genoteerd. U wordt als
bezoeker dringend aangeraden een mondkapje te
dragen.

Acceptgiro-actie
Bericht van de ZWO-commissie: ‘Elk jaar rond deze tijd ontving u een acceptgiro met een
begeleidende brief. We vroegen u dan om een bijdrage voor het werk van de ZWO
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en voor het project dat we
steunen. Ook dit jaar krijgt u een brief met dit verzoek (waarschijnlijk heeft u de brief al). Van
hogerhand is echter beslist dat geen acceptgiro’s meer worden verstuurd. Het is de
bedoeling dat u zelf een overschrijving doet. De gegevens die u daarvoor nodig hebt, staan
onderaan de brief onder het kopje Betaalinstructie. We bevelen deze actie van harte bij u
aan en we hopen dat u de moeite wilt nemen om een gift over te maken. Hartelijk dank
daarvoor. Namens de ZWO-commissie Ria Nijhuis.’

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
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