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6 mei 2021 
 

 De viering van zondag 9 mei  
9   mei 
10 uur 

Zesde zondag van Pasen   
K. Sluiter, Almelo  
Lezingen: Jesaja 45, 15-19; 1 Johannes 4, 7-21; Johannes 15, 9-17. 

 
Het is de zesde zondag van Pasen. Dominee Koos Sluiter uit Almelo is onze predikant. De 
dienst begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Drie leden van 
de cantorij en Jurrien Witvoet verlenen hun medewerking.  
 
 

Het Morgengebed op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei  
13 mei 
9  uur 

Hemelvaartsdag 
A. van Houwelingen, Almelo  
Lezingen: Ezechiël 1, 3-5a, 26-28a;  Lucas 24, 49-53. 

 
Het Morgengebed van Hemelvaartsdag vieren wij samen met wijkgemeente Pniël. 
De viering begint om 9.00 uur. Dominee Arie van Houwelingen uit Almelo is onze 
predikant. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Leden van de cantorij verlenen 
hun medewerking. 
 

Online de diensten volgen 

De diensten zijn 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 houden het aantal van 30 bezoekers per dienst aan. Gewerkt 
wordt met registratie aan de voordeur en coördinatoren in de kerk, 
die u een zitplaats aanwijzen. De kerkdiensten blijven tegelijk met 
het openstellen met beeld en geluid online uitgezonden. 
 
Komt u naar de kerk dan is het gewenst vooraf aan te melden:  
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw  
    naam en telefoonnummer 
-- Zij die zich niet vooraf aanmelden, worden toegelaten als het 
   afgesproken aantal bezoekers voor onze kerk 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  
   geplaatst op onze website en facebookpagina. 
 
 

Print de bijgevoegde orde van dienst en neem mee als u naar de kerk komt !! 
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Collecten voor Stichting Present 
De diaconie van onze wijkkerkenraad kiest dit jaar voor Stichting Present Almelo, als het 
gaat om collecten waarvan de wijkdiaconie het doel zelf kan bepalen. Deze collecten zijn op 
Hemelvaartsdag 13 mei en zondag 16 mei. Stichting Present wil een brug slaan tussen 
mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De 
stichting wil zodoende een beweging op gang brengen in Almelo, waarbij steeds meer 
mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien. Verschillende vormen van 
vrijwilligerswerk worden daarbij gehanteerd, zie ook www.stichtingpresent.nl/almelo/ 
 

Steentjes van de jeugd  

Drie ambtsdragers werden afgelopen zondag 
2 mei bevestigd in hun werk voor onze 
wijkkerkenraad. Dat gebeurde tijdens een 
feestelijke dienst in de Grote Kerk. De nieuwe 
ambtsdragers zijn Alien Vos, Hans 
Schuttevaar en Harry Konijnenbelt. Ineke 
Munter en Wijnanda Smeenk werden bij die 
gelegenheid herbevestigd. Anneke Veldhuis 
nam afscheid van de wijkkerkenraad. 
De ambtsdragers en andere kerkgangers ontvingen na afloop een mooi geschilderd steentje 
van de jeugd: om zo op symbolische wijze een steentje bij te dragen aan het werk van onze 
wijkgemeente. Vanwege corona werden de ambtsdragers na de kerkdienst buiten op het 
Kerkplein gefeliciteerd. 
  

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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