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27 november 2020 
 

De kerkdienst van zondag  
29 nov 1e zondag van de advent   

Ds. A. van Houwelingen, Almelo, m.m.v. de cantorij 
Lezingen: Jesaja 63, 19b-64,8 ; 1 Korintiërs 1, 1-9 ; Marcus 13, 24-32 

 
Wij volgen de orde van dienst voor de Adventsperiode. Onze organist Henk Kamphuis, die 
deze orde van dienst samenstelde, schrijft hierover:  

 
‘Omdat elke periode van het kerkelijk jaar letterlijk en 
figuurlijk haar eigen kleur kent, hebben wij ook voor 
onze Adventsdiensten in de Grote Kerk een orde van 
dienst gemaakt die daar recht aan doet en waarin 
ook rekening is gehouden met de beperkingen die er 
in deze tijd zijn. 
Het drempelgebed slaat een andere toon aan, 
passend bij deze tijd. In de traditie van de kerk blijft  
in de Advent het Gloria vier weken achterwege. Er is  
dus alleen een Kyrie opgenomen. In tegenstelling tot 
voorgaande orden van dienst, waarin vaak aan het 
begin een morgenlied werd gezongen, krijgen nu de  
introïtuspsalmen een prominente plek (respectievelijk 
25, 80, 85 en 19).  
Ook de bijbehorende antifonen uit liedboek 432 
klinken  daarbij. Deze psalmen zijn zeer kenmerkend 
voor deze tijd want de namen van de zondagen zijn 
aan deze antifonen ontleend. De Hallelujazang bij het 
Evangelie zal vier weken niet klinken. De Epistellezing 
wordt gevolgd door een lied.  
Met het nieuwe kerkelijk jaar begint ook een ander 
leesrooster, waarin de evangelielezingen uit het boek 
Marcus komen.’  
Verder blijven de afspraken van kracht die gelden in 

 deze tijd van corona. Streeftijd van de dienst is 45 minuten. De zang is voorbehouden aan 
de zes zangers van de cantorij. Ook in deze orde van dienst blijft het mogelijk de gesproken 
elementen hardop mee te bidden. Ondanks alle beperkingen hopen wij met deze liturgie in 
de komende Advent de Lofzang gaande te houden.’  
 

Online de dienst of vesper volgen 

De kerkdienst in de Grote Kerk is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Wilt u naar de kerk komen: Het is dringend gewenst vooraf aan te melden:  
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer.  
-- Zij die zich te laat of niet vooraf aanmelden, worden alleen toegelaten als het afgesproken 
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 orden 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. 
 

  

Update van het diaconale project samen met SHOE 

‘De kachel werkt! Voor ons normaal, maar voor de familie Cret 
in Roemenië een mijlpaal. Het betekent warmte voor de 
komende winter.  Een nieuw huis waar veilig, droog en warm 
gewoond kan worden. Het bouwteam is bezig met de laatste 
klussen, een eenvoudige badkamer en keuken. Wat mooi dat 
wij dit dankzij u hebben gerealiseerd. De stand op 25 november 
is afgerond 3.200  euro. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie 
komt dit uit op 6.400 euro. De ‘verdubbelaar’ van de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Almelo is nog steeds van 
toepassing. Om deze maximaal te benutten kan uw éénmalige 
of periodieke bijdrage overgemaakt worden naar NL51 RABO 
0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder 
vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’. 
Zie ook de website voor meer informatie en foto’s over het 
project: www.helpoosteuropa.nl. 
Dinant Pas (Stichting Help Oost Europa, SHOE) 

 
 

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 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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