2 APRIL 2020
Kerkdiensten via internet
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, zijn alle diensten tot 1 juni afgelast. Wel wordt er steeds met onze
organist en enkele zangers van de cantorij een korte dienst gehouden op het koor van de kerk. Verder is
deze dienst voor anderen niet toegankelijk. Wij volgen het advies de dienst alleen te verzorgen met
mensen die hiervoor noodzakelijk zijn.
De vorm van de diensten is anders dan gebruikelijk op zondagmorgen. We volgen de orde van het morgenof avondgebed, waaraan ook een overweging is toegevoegd.
Deze korte diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. en zijn ook later nog te beluisteren.
Hoe ontvangt u de kerkdienst? Ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo. Klik
daarna de op de juiste datum en op ! om de uitzending te starten.
U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en dan ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk.
De komende week is de Goede Week. Op welke dagen kunt u een dienst beluisteren?
• Zondag 5 april – Palmzondag – 10.00 uur
• Donderdag 9 april – Witte Donderdag – 19.30 uur
• Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag – 19.30 uur
• Zondag 12 april – Paasmorgen – 10.00 uur
De oecumenische vesper op dinsdag 7 april en de Paaswakedienst op zaterdag 11 april zullen niet
doorgaan.
Enkele opmerkingen bij de diensten
5 april – Palmzondag: De gebruikelijke feestelijke intocht met de kinderen zal niet kunnen plaatsvinden.
Wel klinkt er een palmpasenlied en lezen en zingen we Psalm 118. Op deze zondag wordt naar goed
gebruik ook (een deel van de) passie gelezen. Dit jaar lezen we wat vooraf gaat aan het pesachmaal: de
zalving van Jezus door een vrouw.
Op deze dag is het 75 jaar geleden dat Almelo werd bevrijd. Dat mag zeker genoemd worden!
9 april – Witte Donderdag: Op deze dag gedenkt de kerk de instelling van het avondmaal. Maar de viering
van de sacramenten veronderstelt de aanwezigheid van een fysieke gemeente. De onmogelijkheid om het
avondmaal te vieren bepaalt ons nu juist bij de crisis en dat is de pijn en het gemis dat wij moeten voelen.
Het evangelie van deze dag is de voetwassing. Daarin toont Jezus zich in alle nederigheid. Daarin moeten
wij Hem, ook in deze tijd, volgen. Vrijwillig de avondmaalgemeenschap mijden uit lijfsbehoud is ook een
vorm van solidariteit met zieken en zij die vanuit hun roeping en professie lijfelijk met mensen omgaan en
dat is niet zonder gevaar. Die solidariteit is dit jaar vasten op het avondmaal. En wie vast, kijkt verlangend
uit naar het moment dat brood en wijn weer kunnen worden gedeeld.
Dat verlangen bespeur ik duidelijk in leven en werk van Dietrich Bonhoeffer, een van de belangrijkste
theologen van de twintigste eeuw. Op 9 april 1945 stierf hij in het concentratiekamp Flossenburg. Dat is dit
jaar 75 jaar geleden. Bevrijding vieren is ook beseffen dat velen hun leven gaven in de strijd tegen het
kwaad. Opeens krijgen de woorden van het lied van Bonhoeffer in de huidige tijd een diepe betekenis; hem
zullen wij op deze avond met zijn lied gedenken:

Laat stil en warm de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

(Liedboek 511: 5)

10 april – Goede Vrijdag: Zoals gebruikelijk is dit een lezingendienst waarin we het lijdensverhaal lezen, dit
jaar uit het Matteüs-evangelie.
12 april – Paasmorgen: In de dienst van Paasmorgen zal de nieuwe paaskaars, het licht van Pasen, worden
ontstoken en worden binnengedragen. We lezen natuurlijk het opstandingsevangelie uit Johannes.
Uitgewerkte orde van dienst
De volledig uitgewerkte orde van dienst wordt steeds met de nieuwsbrief als aparte bijlage meegestuurd.
Daarin zijn te zingen liederen ook opgenomen, zodat u de dienst eenvoudig kunt volgen.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de orde van dienst van zondag 5 april. In de eerste helft van de volgende
week ontvangt u de orden van dienst van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Loslaten en opnieuw beginnen
Deze titel van het veranderingsproces binnen de Protestantse Gemeente Almelo krijgt in deze crisistijd
opeens een andere betekenis. We moeten in deze periode veel loslaten. En hoe zal, als de crisisperiode
voorbij is, het opnieuw beginnen zijn?
Al het geplande overleg (gemeenteberaden en vergaderingen) over het veranderingsproces in de
Protestantse Gemeente Almelo ligt voorlopig stil. U ontvangt uiteraard bericht als activiteiten weer worden
hervat.

Brand een kaarsje in de kerk op Stille Zaterdag!
De Grote Kerk Almelo biedt iedereen de gelegenheid een kaarsje te laten branden in de kerk. Leden van de
kerkgemeenschap gaan daarbij helpen nu de kerk voor het publiek is gesloten. De kaarsjes worden op Stille
Zaterdag, 11 april 2020, vanaf 20.00 uur, aangestoken.
Zij die graag een kaarsje willen laten aansteken, kunnen dit via een speciaal mailadres welkom@pgagrotekerk.nl aangeven of via de Facebookpagina van De Grote Kerk Almelo. Verzoeken kunnen ook
rechtstreeks aan gemeenteleden kenbaar worden gemaakt.
Ineke Munter: ‘Wij willen in deze onzekere tijd, waarin veel behoefte is aan geborgenheid en warmte,
mensen de gelegenheid bieden een kaarsje aan te steken in de kerk. Helaas is de kerk gesloten, maar wij
gaan dat kaarsje voor hen aansteken. Een beetje licht in deze duistere tijd en licht op weg naar Pasen.’
Ook in de stille week voor Pasen is de kerk gesloten. Via www.kerkdienstgemist.nl kunnen belangstellenden
de diensten volgen. Stille Zaterdag is de dag die volgt op Goede Vrijdag en is de dag op weg naar
Paasmorgen. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus gevierd. Een dag van een nieuw begin.
Een aantal leden van de kerkgemeenschap steekt de ‘verzoekkaarsjes’ vanaf 20.00 uur aan, onder
begeleiding van passende muziek. Het is de bedoeling dat het aansteken via de livestream van de
Facebookpagina De Grote Kerk Almelo is te volgen.
De Grote Kerk Almelo wil een kerkgemeente zijn die er voor iedereen is en waar iedereen zich welkom
voelt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth ter Haar, tel. 06 13 89 71 17.

Tot slot
wens ik u allen alle goeds toe en vooral gezondheid. Ik hoop dat u ook dit jaar iets van de vreugde van
Pasen mag ervaren. Breng elkaar een groet met een telefoontje, een kaartje of bloemen. Of geef het
bericht met de mogelijkheid om een kaarsje aan te laten steken op zaterdag aan anderen door. U kunt de
volgende pagina van de nieuwsbrief doorgeven of printen en op uw raam hangen.
Een hartelijke groet, ds. Pieter Endedijk

