8 APRIL 2020
De drie dagen Pasen
De viering van de drie dagen van Pasen, Witte Donderdag tot en met Paasmorgen, zal dit jaar vanwege de
maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus in bescheiden vorm zijn.
Openbare kerkdiensten zijn voorlopig niet mogelijk. Met een zeer beperkte groep, niet meer dan
noodzakelijk, worden korte diensten gehouden op het koor van de kerk die uitgezonden worden via
kerkdienstgemist.nl.
U ontvangt de kerkdiensten door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te
gaan. 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.
In deze dagen worden de volgende diensten gehouden:
• Donderdag 9 april – Witte Donderdag – 19.30 uur
• Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag – 19.30 uur
• Zondag 12 april – Paasmorgen – 10.00 uur
Zoals altijd: de kerkdiensten zijn niet alleen op het genoemde tijdstip te beluisteren, maar ook naderhand.
De Paaswakedienst op zaterdag 11 april zal niet doorgaan.
Op Witte Donderdag (9 april) is er een avondgebed. We gedenken de instelling van het avondmaal, maar
doen dat in het verlangen dat we weer eens daadwerkelijk brood en wijn zullen delen. De werkelijke viering
van de sacramenten is nu niet mogelijk. Het evangelie vertelt over de voetwassing. Dat is een teken van
uiterste dienstbaarheid. Die dienstbaarheid roept op tot navolging en krijgt deze dag in het bijzonder
betekenis in het gedenken van de theoloog Dietrich Bonhoeffer die op 9 april 1945 omkwam in het
concentratiekamp Flossenburg.
Op de tafel in de kerk zal een witte roos staan.
Op Goede Vrijdag (10 april) is de gebruikelijke lezingendienst. We lezen het evangelie van het lijden en
sterven van onze Heer volgens Matteüs. De evangeliegedeelten worden afgewisseld met strofen van
Liedboek 558. De kruishulde, waarbij we rode rozen bij het kruis leggen, zal dit jaar niet mogelijk zijn.
Steeds opnieuw beseffen we dat het lijden in deze wereld aanwezig is. In de lijdende mens herkenen wij de
lijdende Christus. Op de tafel in de kerk staat een rode roos als symbool. Dat eenvoudige symbool leert ons
uit te zien naar Pasen:
Ook als wij niet meer hopen
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.
Liedboek 643: 5
Op Paasmorgen (12 april) is er een morgengebed dat begint met het binnenbrengen van het licht van
Pasen, de nieuwe paaskaars, die weer een jaar lang symbool mag zijn van de aanwezigheid van Christus.
We zingen de paaspsalmen 118 (Liedboek 118a) en 150 (Liedboek 150) en we lezen het opstandingsevangelie uit Johannes.
Als lofzang klinkt op deze morgen een verkorte versie van het Te Deum (Liedboek 411). In de traditie van de
kerk wordt deze lofzang gebruikt in het morgengebed op feestdagen.

De volledig uitgewerkte orden van dienst van 9, 10 en 12 april vindt u als aparte bijlagen bij deze
nieuwsbrief. Daarin zijn de te zingen liederen ook opgenomen, zodat u de diensten eenvoudig kunt volgen.

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. Uw mail-adres wordt niet bewaard en uw
persoonlijke bericht blijft privé. Uw privacy wordt gerespecteerd.
Uitgebreidere informatie vindt u in de nieuwsbrief van vorige week.
U kunt voor informatie ook contact opnemen met Liesbeth ter Haar, tel. 06 13 89 71 17.
Ik wens u een gezegend paasfeest toe, ook als u dit in kleine kring viert!
Met een hartelijke groet, ds. Pieter Endedijk

