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21 januari 2021 
 

De kerkdienst van zondag  
24 jan. 
10 uur 

Derde zondag na Epifanie   
Ds. N. Pronk, Haaksbergen,  
m.m.v. de cantorij. 
Lezingen: Psalm 66; Marcus 1: 14-20. 

 
De liturgie van de Epifanie tijd, ook driekoningentijd genoemd, wordt deze zondag gevolgd.  
Dominee Nico Pronk uit Haaksbergen is de voorganger in de dienst. Het orgel wordt 
bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking verlenen enkele leden van de cantorij. 

 

Online de dienst 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. 
 

Zingen in de kerk 

De PKN is met een nieuw advies gekomen over zingen in de kerk in de huidige periode.  
Na beraad in de kerkenraad is besloten dit advies op te volgen. Dat betekent dat we vanaf 
zondag 24 januari de zondagse kerkdiensten vorm geven zoals we dat hebben gedaan 
tijdens de lockdown voorjaar 2020. Als orde van dienst gebruiken we het  morgengebed. 
Bovendien zal ook de inbreng van de cantorij worden beperkt. Vanaf a.s. zondag zal één 
zanger meedoen, eventueel aangevuld met één tegenzanger op de achtergrond.  
We beseffen dat het verlangen om als gemeente weer samen te kunnen komen en samen te 
kunnen zingen groot is, maar de besmettingscijfers en de vooruitzichten geven ons op dit 
moment geen andere mogelijkheid dan ons te houden aan de adviezen van de deskundigen. 
Door het op bovengenoemde wijze te organiseren kunnen we toch, al is het dan digitaal, met 
elkaar verbonden blijven.  
 

Actie Kerkbalans 2021 
De actie Kerkbalans 2021 is deze week begonnen. Wijkgemeente De Grote Kerk is 
financieel voor het grootste deel afhankelijk van het succes van deze actie. Wij hopen dat u 
met hart en ziel meedoet. Want ook dit jaar willen wij er weer graag zijn voor iedereen die de 
kerk nodig heeft, op welke manier dan ook. De envelop met het toezeggingsformulier wordt 
bij u thuisbezorgd. 
 
Op dit moment zijn de gevolgen van Corona in Twente nog volop zichtbaar. We willen het 
voor een ieder mogelijk maken om zonder veiligheidsrisico’s aan de actie Kerkbalans mee te 
doen. Daarom is de werkwijze voor 2021 aangepast.  
Zoals gebruikelijk worden de enveloppen van de actie Kerkbalans bij u thuis bezorgd. Het 
toezeggingsformulier wordt echter dit jaar NIET bij u opgehaald.   
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We vragen u om dit jaar zelf actie te ondernemen. U kunt het toezeggingsformulier op drie 
manieren inleveren: 

- U kunt uw toezegging digitaal doen 
- U kunt uw toezeggingsformulier in de antwoordenvelop inleveren bij de kerk 

(brievenbus bij de Schouw) of bij uw contactpersoon van de kerk. 
- U kunt uw toezeggingsformulier in de antwoordenvelop via de post versturen. Een 

postzegel is niet nodig. 
 
Alle informatie hierover vindt u in de envelop van de actie Kerkbalans. Voor alle vragen over 
de actie Kerkbalans kunt u contact opnemen met Ineke Munter, Kerkrentmeester Grote Kerk 
(munter147@gmail.com, tel. 0546-815661). 
 
 

Pastorale hulp 
Voor alle vormen van pastorale hulp zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en 
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. U kunt in zo’n geval contact 
opnemen met 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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