Zondag 5 juni Pinksteren, dienst van Schrift en Tafel
5 juni
10.00 uur

Pinksteren
Lezingen: Joel 3, 1 – 5; Handelingen 2, 1 - 11; Johannes 20, 19 ‐ 23.
Voorganger: dominee Otto Mulder

Wij vieren het feest van Pinksteren met een dienst
van Schrift en Tafel.
Dominee Otto Mulder uit Balk leidt deze dienst.
Henk Kamphuis bespeelt het orgel. Elselien Corté
is lector. Cantor is Dick van Zwieten, met
medewerking van de cantorij.
U hebt uw Liedboek nodig bij deze dienst. Bij de
ingang wordt de bestaande liturgie en het
invoegblad voor het Heilig Avondmaal verstrekt.
De viering is online met beeld en geluid te volgen.
Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-GroteKerk-Almelo

Boodschappenmand
‘Nu alle coronaregels weer soepeler zijn, gaat de
diaconie de Boodschappenmand weer oppakken.
Elke eerste zondag van de maand staat er een
mand bij de ingang van onze kerk waar
gemeenteleden levensmiddelen of geld in kunnen
doen. Corrie Ubels zorgt ervoor dat de giften bij
de organisatie van het boodschappenproject
terecht komen’.
Annelies de Roo, diaconie

Jeugdkerk
Zondag is er weer een bijeenkomst van de Jeugdkerk in het Kolkje (gebouwtje rechts achter
de kerk) om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we met
elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen met wat er in de Bijbel
staat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats
onder leiding van Adriande Uspessij en Nico Knol.

Beroepingscommissie
‘Nadat de gezamenlijke beroepingscommissie met wijkgemeenten de NOACH niet tot
resultaat heeft geleid, is wijkgemeenten de Grote Kerk met haar eigen beroepingscommissie
verder gegaan. Afgelopen woensdag 1 juni is de commissie bij elkaar geweest. Wanneer wij
tot een resultaat komen, zal hierover de wijkkerkenraad worden geïnformeerd, waarna de
verdere afwikkeling ook richting de wijkgemeente vorm zal krijgen.’
Leden van de beroepingscommissie zijn Lena Hatumena en Gerco van ’t Spijker. Vera Blok
en Hans Schuttevaar vertegenwoordigen de wijkkerkenraad.
Gerard ter Haar, voorzitter wijkkerkenraad
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Schoonmaken kerk
‘Graag zouden wij de Grote Kerk schoon willen maken met uw hulp. Dames en heren, allen
welkom. Wij zorgen voor koffie en thee met iets lekkers! U kunt zich melden bij Corrie Ubels
en Vera Blok. Datum en tijd kunnen daarna in overleg. Graag uw reacties.’
Vera Blok, blok.vera@gmail.com

Nieuwsbrief
De periode van de zomer breekt aan. In deze tijd zal de Nieuwsbrief niet elke zondag worden
gemaakt.
De liturgie van de kerkdienst vindt u dan terug onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina

Pinksteren...

De pinksterbloemen staan in bloei,
een weelde voor het oog...
Zij heffen al hun takjes op
en wijzen naar omhoog...
Daar komt een Heilig vuur omlaag...
Geest die mij raken mag...
en dankbaar open ik mijn ziel
op deze Pinksterdag.....
John Veldhuis

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.
Hun telefoonnummers zijn:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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