5 november 2020

De kerkdienst van zondag, Oogstdienst
8 nov

8e zondag van de herfst
Ds. K. Sluiter, Almelo, m.m.v. de cantorij
Lezingen: Jesaja 48, 17-21; 1 Tessalonicenzen 4, 13-18; Matteüs 25,14-30

Deze achtste zondag van de herfst,
8 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.

Kerkgangers die zondag
naar de Grote Kerk komen,
wordt gevraagd een bloem
mee te nemen.
Deze bloem wordt in een
vaas bij de ingang van
de kerk gedaan.
De boeketten worden na
de dienst gebracht naar
zorgcentra in Almelo.

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.
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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.

Adventskalender
‘’Geef licht’’ is de titel van de adventskalender die dit jaar door de Protestantse Kerk
Nederland wordt verspreid. Vorig jaar kon u de kalender meenemen in de kerk.
Dit jaar kunt u deze kalender gratis verkrijgen via de link
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/

Collectemunten
Het kerkelijk bureau aan het Kerkplein is voor onbepaalde tijd gesloten voor het publiek. In
verband hiermee wordt de regeling voor het bestellen en ophalen van collectemuntjes
gewijzigd. Dat kan voortaan als volgt: u kunt collectemunten bestellen door overschrijving op
bankrekeningnummer: NL45 RABO 0301 3341 10 ten name van: PGA-Almelo
Collectemunten, onder vermelding van waarde en aantal van de gewenste munten. Onze
koster Jurrien Witvoet neemt vervolgens op zondag de munten mee naar de kerk. Zij die
munten hebben besteld, kunnen ook met hem afspreken deze in gebouw De Schouw op te
halen.

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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