
 

20 MEI 2020 

Hemelvaartsdag 
Morgen, donderdag 21 mei, vieren wij Hemelvaartsdag. Lied 667 ‘’Hij leeft, naar de hemel gevaren, 
vertaald in het volle licht. God zal Hem voor alle tijd bewaren. Wij leven op Hem gericht’’  kan daarbij in 
gedachten worden genomen. Het oorspronkelijk geplande morgengebed in de Grote Kerk, samen met 
gemeenteleden van de Pniëlwijk,  gaat deze morgen niet door.  

De kerkdienst van komende zondag 
Komende zondag 24 mei gaat dominee Kees Bergström uit Delden voor. Het is de zevende zondag van 
Pasen. Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst.  U kunt dit morgengebed 
in de Grote Kerk beluisteren door naar  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te 
gaan. Klik daarna op de juiste datum en op om de uitzending te beginnen. U kunt ook in uw browser 

kerkdienstgemist.nl typen en  dan  ➙ Overijssel ➙ Almelo ➙ Grote Kerk. De uitgewerkte orde van dienst 
met de liederen treft u als bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

Diensten juni 
Hoewel het rijk in verband met het coronavirus vanaf juni kerkdiensten met maximaal 30 mensen toestaat, 
zien wij dat als kerkenraad als geen optie voor de Grote Kerk. Wij blijven die maand diensten houden in de 
vorm van het morgengebed, met hulp van enkele leden van de cantorij. De vieringen kunnen via 
kerkdienstgemist.nl worden gevolgd. 

Oproep ZWO-commissie 
Ook in Syrië zijn de eerste officiële besmettingen van het coronavirus geconstateerd. Het land dat lijdt 
onder een burgeroorlog, is niet opgewassen tegen een corona-uitbraak. Er is maar één ziekenhuis waar 
coronapatiënten worden opgevangen. Ook in landen waar veel Syrische vluchtelingen heen zijn gevlucht, 
vormt corona een groot probleem. Wij vragen u voor deze mensen te bidden en met hen mee te leven. Als 
u wilt bijdragen kan dat op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Help 
een stille coronaramp voorkomen’ 
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis. 

Naar elkaar omzien 
Onze wijkgemeente de Grote Kerk kent een breed netwerk aan contactpersonen. Zij doen hun uiterste best 
hen te bereiken die zich in deze tijd eenzaam voelen. Op onze website www.pga-grotekerk.nl  vindt u onder 
het hoofdstuk kerkelijke organisatie het cluster of de wijk waartoe u behoort en de contactpersoon die u 
telefonisch kunt benaderen.  
Tijdens het consulentschap kan wijkgemeente de Grote Kerk bij dringende pastorale hulp een beroep doen 
op emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt contact opnemen 
met de scriba, om te overleggen hoe in zo’n geval te handelen. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784  
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