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 Dienst van zondag 19 september  
19 
september 
10 uur 

Eerste zondag van de herfst   
Ds. E. van Houwelingen, Hengelo  
Lezingen: Deuteronomium 13, 2-6; Jakobus 3, 16 – 4,6; Marcus 9, 30-37. 

 
Het is de eerste zondag van de herfst. Dominee Egbert van Houwelingen uit Hengelo leidt de 
dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Elselien Corté. 
                                                                                                     
Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk of print de bijgevoegde orde van dienst uit. De 
liederen worden aangegeven op de liedborden. In de kerk worden geen Liedboeken 
uitgereikt. U mag de liederen meezingen. Registratie is er aan de voordeur en er zijn 
coördinatoren in de kerk die u een zitplaats aanwijzen. Vooraf aanmelden kan: stuur dan een 
e-mail aan grotekerkopen@gmail.com  U meldt daarbij uw naam en telefoonnummer. 
 
Online de dienst volgen 

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  te gaan.  
 
 

Gemeenteberaad na kerkdienst 
Komende zondag 19 september houden wij na de kerkdienst 
ons gemeenteberaad. Leden van de themagroepen van het 
project Loslaten & Opnieuw beginnen verzorgen een presentatie. 
Het gaat over de toekomst van onze wijkgemeente en de 
Protestantse Gemeente Almelo. Gesproken wordt over de 
voortgang van het proces.  
Fijn als u hierbij aanwezig bent.  
 

 

Nieuwsbrief Presentatie themagroepen 
Bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief vindt u de Nieuwsbrief Loslaten & Opnieuw beginnen van de 
Protestantse Gemeente Almelo. In deze nieuwsbrief worden de themagroepen genoemd. 
Ook wordt aangegeven op welke tijden en waar leden van deze themagroepen deze maand 
hun presentatie verzorgen. Woensdagavond 15 september is de eerste presentatie. 
Voor meer informatie janboer@kerkvitaal.nl Telefoon: 06 111 11 538  
 

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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