
 

 

 

2 juli 2020 

De kerkdienst van komende zondag  
Komende zondag is de derde zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Koos Sluiter uit Almelo voor. 
Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door 
Henk Kamphuis. U kunt dit morgengebed op twee manieren volgen: 
 
1. De Kerk is open 
De Grote Kerk is weer open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden echter stringente regels: 
 
U dient vooraf te reserveren:  
-- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer. 

-- Uitsluitend op vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 kan worden gebeld met 06- 8308 1784. 
-- Zij die zich niet vooraf hebben aangemeld, worden alleen toegelaten als het toegestane aantal 
   kerkgangers voor onze kerk dat toelaat. 
 

Let op de voorwaarden:  
- Kom alleen als u gezond bent. U wordt, voordat u de kerk in gaat, gevraagd naar uw gezondheid. 
- Kom op tijd want het nieuwe systeem vergt tijd. De kerk is open vanaf half tien ’s morgens. 
- De richtlijnen van 1,5 meter afstand worden gehanteerd.  
- Uw zitplaats wordt aangewezen door één van de coördinatoren. U mag niet zelf een plek zoeken. 
- Toiletgebruik is niet mogelijk. Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Er is geen koffiedrinken. 
- Eigen Liedboek meenemen, er is slechts een beperkt aantal orden van dienst. 
- Meezingen kunnen wij niet toestaan.  
- Er is geen autodienst.  

- Foto’s worden gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina. 
 
2. De kerkdienst volgen via internet 
U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk ook beluisteren door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan. Klik daarna op de juiste datum en op 
het pijltje om te starten. U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en  

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

Pastorale hulp 
Voor pastorale hulp – ook in gevallen van nood - kan een beroep worden gedaan op emeritus predikant 
Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt in zo’n geval contact opnemen met de 
scriba, om te overleggen hoe te handelen. 
 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
Telefoon: 06 – 8308 1784  
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