7 april 2021

De viering van zondag 11 april
11 april
10 uur

Tweede zondag van Pasen
W. Broekema, Nijverdal
Lezingen: Jesaja 26, 1-13; 1 Johannes 5, 1-6; Johannes 20, 19 en 24-31.

Het is de tweede zondag van Pasen. Dominee Wolter Broekema uit Nijverdal is onze
gastpredikant. De onlinedienst begint om 10.00 uur. Het orgel wordt bespeeld door Henk
Kamphuis. Vier zangers van de cantorij verlenen hun medewerking.
Online de dienst volgen
De dienst is online te volgen. Dat kan door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.

De orden van dienst voor de Paastijd
Henk Kamphuis geeft een
toelichting op deze periode:
“Evenals in andere
perioden van het kerkelijk
jaar heeft onze gemeente
ook een orde van dienst
voor de Paastijd, de
periode van het Paasfeest
tot en met het
Pinksterfeest, de vijftigste
dag.
De toon in deze liturgieën
verschilt belangrijk van die
van de veertigdagentijd.
Het Gloria is hier weer
nadrukkelijk aanwezig. Kenmerkend zijn ook de psalmen waarmee de diensten beginnen. De
namen van de zondagen, zoals bijvoorbeeld Jubilate, Cantate, Rogate zijn ontleend aan de
antifonen die er bij horen en die alle in ons liedboek staan (640 en 668). Verder valt daarbij
op dat al die antifonen beginnen en eindigen met een Halleluja.
De schriftacclamatie is weer 339a en de gebedsacclamatie is 368f (ook afgesloten met een
Halleluja). Wel zal deze orde in verband met corona op enkele punten moeten worden
aangepast. Gebruikelijk in onze gemeente zijn de vieringen van het Avondmaal op zondag
Cantate, de vijfde van Pasen en op Pinksteren. Daarvoor hebben wij uiteraard een orde van
dienst, maar de kerkenraad heeft het liturgieberaad gevraagd voor een viering in coronatijd
een korte versie van het Tafelgebed te leveren. Dit in verband met de duur van de dienst.
Daarbij speelt lied 402b, bekend in onze gemeente, een grote rol. Daar is tot nu toe vanwege
corona niets van gekomen. Of wij er nu spoedig gebruik van zullen kunnen maken zullen we
moeten afwachten, maar als het kan is alles is er voor klaar.”
Henk Kamphuis
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Paasgroet
van de Kinderkerk
Wat jammer dat de
paasgroet van de
kinderkerk tijdens de
dienst van Paasmorgen
door de storing niet in
beeld kon worden
gebracht. Gelukkig zijn
foto’s gemaakt die
inmiddels ook via
Facebook zijn gedeeld.
De Kinderkerk deelt elk
jaar met Pasen aan het
einde van de dienst
narcissen uit. Helaas kon
dat dit jaar niet door gaan.
Vandaar de bakjes. Die
werden na de dienst
uitgereikt aan de
medewerk(st)ers, toen
aanwezig in de kerk
waren.
Er was een brief bij
gedaan:
“Normaal gesproken
zouden we vandaag
narcissen hebben
uitgedeeld. Nu we er dit
jaar niet bij kunnen zijn,
willen we met deze
bloemengroet toch iets
van ons laten horen.”
Groeten van de
Kinderkerk

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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