Zondag 3 juli, derde zondag van de zomer
10 uur

Ds. W. Broekema

Dominee Wolter Broekema leidt deze dienst. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief
bijgevoegd.
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en de verkorte vorm op onze
website https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Boodschappenmand
Bij de ingang van de kerk staat de mand bij de ingang waar u levensmiddelen of geld in kunt
doen. De diaconie zorgt ervoor dat de giften bij de organisatie van het boodschappenproject
terecht komen.

Jeugdkerk
Komende zondag 3 juli is in het Kolkje om 10.00 uur de laatste keer dit seizoen de
Jeugdkerk. We willen stil staan bij ‘op reis gaan’ en daardoor andere mensen ontmoeten. De
Jeugdkerk is onder leiding van Adriande en Nico Knol.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt minder regelmatig. Niet meer elke zondag zoals in de coronatijd
het geval was. Vanaf volgende week 10 juli voor de zomerperiode volgt één Nieuwsbrief: juli
tot en met medio augustus. De verkorte liturgie van de kerkdiensten vindt u onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina Neem uw Liedboek mee naar de kerk.

Oekraïense familie
‘De Oekraïense familie Tuna woont sinds kort in de vroegere kosterswoning bij de Pniëlkerk.
Voor maximaal twee jaar huren zij deze woning. Alle PGA’ers die meehielpen met het
opknappen, schoonmaken en onderhouden van de woning heel hartelijke bedankt. Dat geldt
ook voor een ieder die spullen doneerde voor de inrichting van de woning.’
Namens de algemene kerkenraad, Christina Meier

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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