Vesper Oudejaarsdag, vrijdag 31 december
Op Oudejaarsdag sluiten wij als wijkgemeente de Grote Kerk aan bij de online vesperdienst
in de Pniëlkerk. Dominee Marco Montagne gaat daar voor. De dienst wordt om 16.00 uur
uitgezonden en is digitaal te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072/events/event/15762626-202112311600

Zondag 2 januari, Epifanie
2
januari
10 uur

Epifanie
Ds. W. Blanken,
Zutphen
Lezingen:
Jesaja 60, 1 – 6;
Efeziërs 3, 1 – 12;
Matteüs 2, 1 - 12.

Dominee Wim Blanken uit
Zutphen leidt de online dienst van
zondag 2 januari, Epifanie, die om
10.00 uur begint.
Het orgel wordt bespeeld door
Henk Kamphuis, enkele leden
van de cantorij verlenen hun
medewerking.
Lector is Kees Blok.

Grote Kerk dicht,
diensten online
De Grote Kerk is vanwege de
coronamaatregelen gesloten.
Helaas betekent dit dat u de
diensten niet in uw kerk kunt
bijwonen.
Gelukkig kunt u via het gebruikelijke kanaal
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo de kerkdiensten met beeld en
geluid volgen.
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De invloed van armoede op zingeving
Onze stagiaire Wilburt Laarman presenteert maandagavond 10 januari 2022 van 19.30 tot
20.30 uur zijn onderzoek De invloed van armoede op zingeving. U kunt u zich aanmelden
voor deze digitale presentatie via Zoom. Het onderzoek leidde tot verrassende inzichten
waar het onder andere gaat over gezondheid, relaties, de waarde van en kijk op zaken.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 januari 2022 door een email te sturen aan
w.laarman@viaa.nl . Wilt u ook aangeven of u gebruik kunt maken van uw telefoon voor het
meedoen aan een zogeheten Mentimeter (beantwoorden van enkele vragen/stellingen).

Bericht vanuit kerkelijk bureau
Veel gemeenteleden maken in deze coronatijd collectegeld over via de bank, waarvoor
hartelijk dank! In sommige gevallen kunnen wij in de omschrijving niet zien om welke collecte
of om welke wijk het gaat. Daarom een vriendelijk verzoek om in uw omschrijving duidelijk
aan te geven dat het om collectegeld gaat, hetzij diaconiecollecte en/of eindcollecte, en
welke wijk het betreft. De diaconiecollecte kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de
rekening van de Diaconie: NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie PGA.
Alvast bedankt voor de medewerking,
Kerkelijk bureau, Coby Vos en Lieneke Melissant

Kerstochtend
2021

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. Zij zijn te
bereiken onder de volgende telefoonnummers:
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Namens wijkgemeente De Grote Kerk wensen wij u allen een voorspoedig 2022 toe
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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