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3 juni 2021 
 

 De viering van zondag 6 juni 
30 mei 
10 uur 

Eerste zondag na Trinitatis   
A.T. de Vries, Almelo  
Lezingen: Rechters 12, 1-6; 2 Korintiërs 4, 13-18; Marcus 3, 20-35. 

 
Het is de eerste zondag na Trinitatis. Dominee Ria de Vries uit Almelo gaat voor. De dienst 
begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Enkele leden van de 
cantorij verlenen hun medewerking. Lector is Kees Blok. 
                                                                                                        
Online de dienst volgen 

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.  
 

Wilt u naar de kerk komen? 
Wij mogen voortaan het aantal van 60 bezoekers 
per dienst aanhouden.  
Gewerkt wordt nog wel met registratie aan de 
voordeur en coördinatoren in de kerk, die u een 
zitplaats aanwijzen.  
Komt u naar de kerk dan blijft het gewenst 
vooraf aan te melden:  
 
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com  
    U meldt uw naam en telefoonnummer 
-- Zij die zich niet aanmelden, worden toegelaten als 
   het aantal bezoekers dat toelaat. 
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan  
    van de kerk. 
-- Uw zitplaats wordt aangewezen door een van de  
    coördinatoren. 
-- Zingen is bedoeld voor de leden van de cantorij. 
-- De kerkdiensten worden gefilmd, foto’s worden 
   gemaakt en feplaatst op onze website en  
   facebookpagina. 
 

 
 
-- Op aangeven van de predikant mag het slotlied op ingetogen wijze worden 
meegezongen. 
 
 

Neem de bijgevoegde orde van dienst mee als u naar de kerk komt ! 
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Loslaten en opnieuw beginnen 
Het proces ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ over de toekomst van de Protestantse Gemeente 
Almelo is volop aan de gang. Leden van onze wijkgemeente zijn vertegenwoordigd in de 
themagroepen en de overkoepelende projectgroep die zich intensief met dit proces 
bezighouden. Zij hebben al meerdere keren vergaderd. 
Wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Bij deze Nieuwsbrief is 
daarom het verslag gevoegd van de bijeenkomst die leden van onze themagroepen hadden 
met onze klankbordgroep (leden van ons moderamen). Het verslag is van april, werd 
onlangs aangenomen door de wijkkerkenraad. 
 

 

Gemeenteberaad  
De wijkkerkenraad nodigt u uit zondag 20 juni het 
gemeenteberaad bij te wonen. De bijeenkomst is in 
de Grote Kerk, aansluitend aan de dienst van die 
zondagmorgen. 
 
Wij willen u graag bijpraten over onderwerpen die ons 
allen als wijkgemeente aangaan. Gesproken wordt 
onder meer over: 
 
-- Toekomstige pastorale invulling wijkgemeente De 
Grote Kerk, in samenwerking met wijkgemeente Noach 
 
-- Actuele ontwikkelingen over het proces Loslaten en 
opnieuw beginnen. Belangrijk voor de toekomst van 
onze wijkgemeente en de Protestantse Gemeente 
Almelo. 
 

Wij bevelen u deze bijeenkomst in de Grote 
Kerk van harte aan. 
 
 

 

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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