29 oktober 2020

De kerkdienst van komende zondag
1 nov

7e zondag van de herfst
mw. ds. M. Schepers – van der Poll, Enschede, m.m.v. de cantorij
Lezingen: Spreuken 9, 1-18; Tessalonicenzen 2, 9-13; Matteüs 25,1-13

Deze zevende zondag van de herfst, 1 november, volgen wij de orde van dienst voor de
zondagen in de herfstperiode. Zingen is voorbehouden aan de zes zangers van de cantorij.
Alle gesproken elementen van de bijgevoegde orde van dienst kunnen door de gemeente
hardop worden meegebeden. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.

De vesper van woensdag 4 november
4 nov.

19.00 uur – Dankdag voor gewas en arbeid
Vespergroep, m.m.v. de cantorij
Lezingen: Deuteronomium 24, 15-16; Matteüs 20, 1-16

De eerste woensdag in november is de Dankdag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is de
vesper in de Grote Kerk waarbij wordt gewerkt met een lector, cantor en organist. Het
avondgebed wordt zo vorm gegeven.

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.
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.
-- Er geldt een afspraak van 30 bezoekers. 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.
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Follow the Light en Grote Kerk open
In het deze week verschenen blad Kwintet wordt gemeld dat donderdag 19 november Follow
the Light plaatsheeft. De actualiteit heeft het plaatsen van deze kopij ingehaald. Onlangs is
afgesproken dat deze activiteit dit jaar niet doorgaat. Hetzelfde geldt voor de activiteit de
Grote Kerk open op zaterdagmiddag.

Meest gastvrije kerk
De Grote Kerk kwam donderdagavond nadrukkelijk in
beeld tijdens de uitreiking van de prijzen voor de
Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. Tijdens de
livestream, terug te vinden op
http://gastvrijekerk.nl/livestream/ speelde onze
organist Henk Kamphuis het orgelwerk Wohl mir dass
ich Jesum habe van Johann Sebastian Bach.
De Grote Kerk mocht weliswaar niet in de prijzen
vallen, het resultaat is groot. Onze kerk behoorde tot
de tien genomineerde kerken: vijf uit Overijssel, vijf uit
Gelderland, uit de groep van 69 aanmeldingen. Van
onze kerk is een professionele promotievideo
gemaakt, terug te vinden via
https://gastvrijekerk.nl/grote-kerk-in-almelo/
Ook is onze kerk geportretteerd in het magazine
Gastvrij dat gratis beschikbaar wordt gesteld. Dat
magazine wordt zondag uitgedeeld in de Grote Kerk,
één per huishouden. Voor overige belangstellenden
wordt de verspreiding nog geregeld.
De aanmoedigingsprijs van Meest Gastvrije Kerk van
Oost-Nederland ging naar de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, de publieksprijs naar de
Mariakerk in Renkum, de hoofdprijs naar de Heilige Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

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
foto Ben ter Haar
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