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20 mei 2021 
 

 De viering van zondag 23 mei Pinksteren  
23 mei 
10 uur 

Pinksteren   
O. Mulder, Balk  
Lezingen: Genesis 11, 1-9; Handelingen 2, 1-13;  Johannes 14, 8-17. 

 
                               Lied 672  t: Sytze de Vries: m: Christiaan Winter 

Het is de zondag van Pinksteren. 
Dominee Otto Mulder uit Balk gaat voor. 
De dienst begint om 10.00 uur. Het orgel 
wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Vier 
leden van de cantorij verlenen hun 
medewerking. Lector is Lena Hatumena 
 
Online de diensten volgen 

De dienst is online met beeld en geluid te 
volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-
Grote-Kerk-Almelo te gaan.  
 

 

 

 

 

 

 

Wilt u naar de kerk komen? 
Wij houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan. Gewerkt wordt met registratie aan 
de voordeur en coördinatoren in de kerk, die u een zitplaats aanwijzen. 
 
Komt u naar de kerk dan is het gewenst vooraf aan te 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 
   afgesproken aantal bezoekers voor onze kerk dat toelaat. 
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. 
-- Uw zitplaats wordt aangewezen door een van de coördinatoren. 
-- Zingen is bedoeld voor de leden van de cantorij. 
-- De kerkdiensten worden gefilmd, foto's worden gemaakt en  
   geplaatst op onze website en facebookpagina. 
 

Neem de bijgevoegde orde van dienst mee als u naar de kerk komt !! 
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Livestreamconcert vanuit de Grote Kerk  

 
De organisten Sietze de Vries en Rien Donkersloot verzorgen vrijdag 28 mei om 20.00 uur  
een online livestreamconcert op de orgels van de Grote kerk. Het concert is te volgen via 
YouTube middels de link: https://www.youtube.com/watch?v=hCyxcADJ2dU 
 
Sinds het begin van de coronacrisis geven Sietze de Vries en Rien Donkersloot regelmatig 
online concerten op diverse Nederlandse orgels. Tijdens deze concerten is er niet alleen 
aandacht voor orgelliteratuur uit diverse stijlperiodes, maar ook voor de kunst van het 
improviseren. Daarnaast wordt de muziek toegelicht en wordt er iets verteld over het 
kerkgebouw en het orgel. Ook tijdens het concert in Almelo is er, naast orgelwerken van 
diverse componisten, ruime aandacht voor improvisatie en toelichtingen over de kerk en de 
orgels. 
 
Via de bovenstaande link is het concert te bekijken en er is tevens de mogelijkheid dit 
initiatief met een donatie te ondersteunen. 
 
 

Pastorale hulp  
Voor pastorale hulp of zomaar 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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