9 oktober 2020

Mondkapje op bij in- en uitgaan kerk
Wij volgen het dringende advies om een mondkapje te dragen als u een dienst volgt in de
Grote Kerk. Hetzelfde is van toepassing voor gebouw De Schouw.
Het dragen van een mondkapje is gewenst bij binnenkomst en bij vertrek, niet als u eenmaal
hebt plaatsgenomen.

De kerkdienst van komende zondag
Deze vierde zondag van de herfst, 11 oktober, volgen wij de orde van dienst voor de
zondagen in de herfstperiode. Zingen is voorbehouden aan de zes zangers van de cantorij.
Wel kunnen alle gesproken elementen van de bijgevoegde orde van dienst door de
gemeente hardop worden meegebeden. In onze kerk gaat dominee Wolter Broekema uit
Nijverdal voor. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.
De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden strenge regels:
Het is gewenst vooraf 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 toegestane aantal
kerkgangers voor onze kerk dat toelaat.
-- In alle gevallen moet u bij de ingang van onze kerk uw naam en telefoonnummer opgeven.
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 orde 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.

U kunt deze dienst in de Grote Kerk ook beluisteren door naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
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Vieringen in Hoog Schuilenburg
Bericht van onze geestelijk verzorger Sape Visser: ‘Vanaf volgende week kan in Hoog
Schuilenburg weer een viering plaatsvinden. Deze vieringen worden door mij begeleid. Dat is
mogelijk in de huiskamers en per afdeling. Er kunnen ongeveer vier bewoners meedoen en
dit gaat per uitnodiging.
De voorkeur gaat uit naar de morgen en dan van 10.30 – 11.30 uur.
Er wordt een planning gemaakt zodat dit kan worden afgestemd op andere activiteiten
binnen het rooster.’

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, vanwege de vakantie van uw scriba, contact opnemen onze scriba, Ben ter Haar, om
te overleggen hoe te handelen.

Diaconaal project SHOE
Het diaconaal project van de Stichting Help Oost Europa
(SHOE) waaraan wij als wijkgemeente deelnemen, krijgt
steeds meer vorm.
Het laatste nieuws: ‘De stand per 6 oktober is afgerond 3.000
euro. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op
6.000 euro. De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds
van toepassing. Om deze maximaal te benutten kan uw
éénmalige of periodieke bijdrage overgemaakt worden naar
NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo
onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’. Is er
een andere manier om te helpen? Jazeker! Als sinds jaar en
dag helpen twee enthousiaste vrijwilligers de stichting met
verkoop van handgemaakte wens- en felicitatiekaarten. Ook
nu in coronatijdperk zijn deze te koop. Kijk hiervoor eens op
internet via deze ‘link’:
https://www.helpoosteuropa.nl/nieuwsberichten/87-kaartverkoop-in-coronatijd Zie ook de
website voor meer informatie en foto’s over het project’.
Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784
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