25 maart 2021

De kerkdienst van Palmzondag
28 mrt.
10 uur

Palmpasen
Ds. O. Mulder, Balk
Lezingen: Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 5-11; Marcus 11, 1-11.

Het is Palmpasen, zesde zondag van de veertigdagentijd. Dominee Otto Mulder uit Balk is
onze voorganger in deze onlinedienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.
Medewerking verlenen vier zangers van de cantorij.

Beeld in de kerk
Vanaf komende zondag is de kerkdienst online met beeld en geluid te
volgen. Dat kan door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
De Grote Kerk is deze week dankzij de inzet van een werkgroep van de
wijkkerkenraad voorzien van een camera. Die zendt op verschillende
manieren beelden van de dienst uit.

Paasgroet van wijkgemeente Grote Kerk
Bij deze Nieuwsbrief is een boekje gevoegd dat u kunt
gebruiken in de periode vanaf Palmpasen, de Stille Week
voor Pasen en met Pasen.
Onze geestelijk verzorger Sape Visser schrijf hierover:
“Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen
vieringen in onze kerk aanbieden. Geheel tegen alle
gewoontes, tradities en tegen ons gevoel en verlangen
in, komen wij dit jaar niet zoals anders samen tijdens de
paasdagen. Daarom heb ik voor u teksten verzameld:
lezingen uit de bijbel, paasliederen en gedichten. U kunt
deze periode elke dag een stukje lezen, maar ook
gewoon kijken wat u aanspreekt. Ik hoop dat het in deze
bijzondere tijd van corona bemoediging en troost mag
geven”.
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Oecumenische Vespers in de Stille Week
Evenals voorgaande jaren worden in de Stille Week voor Pasen de volgende vespers door
de gezamenlijke kerken gehouden:
Maandag 29 maart

Georgiusbasiliek, 19.00 uur.
De dienst is te volgen via
You Tube St. Jorisparochie

Dinsdag 30 maart

Grote Kerk, 19.00 uur.
De dienst is te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
De orde van dienst wordt begin
volgende week via de Nieuwsbrief
verspreid
Woensdag 31 maart De Bleek, 19.00 uur
De dienst is te volgen via ..
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events
De liturgie is te vinden op de
nieuwspagina van de site
van De Bleek:
https://debleekalmelo.nl/category/nieuws-van-de-bleek/

Vieringen in de Stille Week en met Pasen
Over de vieringen in de Stille Week voor Pasen verschijnt begin volgende week een
Nieuwsbrief met daarbij de orden van dienst. Volgende diensten worden gehouden:
Witte Donderdag,

1 april 19.30 uur, dominee Ria de Vries uit Almelo, met gedachtenis
van het Heilig Avondmaal.
Goede Vrijdag,
2 april 19.30 uur, dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo,
Lezingendienst.
Paasnacht,
zaterdag 3 april 18.30 uur, dominee Wim Blanken uit Zutphen,
Paasmorgen,
zondag 4 april 10.00 uur, dominee Egbert van Houwelingen uit
Hengelo.
De online diensten zijn via internet met woord en beeld te volgen.

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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