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 Dienst van zondag 17 oktober  
17 
oktober 
10 uur 

Vijfde zondag van de herfst   
Ds. K. Sluiter, Almelo  
 

 
Het is de vijfde zondag van de herfst. Dominee Koos Sluiter uit Almelo leidt deze dienst. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.   
                                                                                                   
In de Grote Kerk worden Liedboeken uitgegeven voor het volgen van de dienst, met daarbij 
de verkorte orde van dienst. De liederen worden aangegeven op de liedborden. U kunt ook 
de bijgevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.  
  
Er is geen registratie bij de voordeur, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken. 
 
In de kerk geven wij elkaar de ruimte.  
 
Online de dienst volgen 

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  te gaan.  
 

Koffiedrinken in De Schouw 

Na de kerkdienst van zondag wordt in De Schouw koffie gedronken. De kerkenraad gaat er 
daarbij vanuit dat wat betreft de gezondheid uzelf die verantwoording neemt, ook ten 
opzichte van uw wijkgemeenteleden. 
 

Pastorale hulp in deze tijd 

"Het is ons, Arie van Houwelingen en Sape Visser, gebleken dat er een nogal hoge drempel 
ligt voordat gemeenteleden een beroep doen op één van ons. Men is nu eenmaal gewend 
dat het initiatief voor een contact uitgaat van de 
kerk. Maar dat is zeker in deze tijd, nu wij geen 
vaste predikant hebben, voor wijkgemeente De 
Grote Kerk niet goed mogelijk. Het zou jammer 
zijn als daardoor gewenste pastorale contacten 
ons ontgaan. Aarzelt u dus niet om ons te bellen 
als u eens met een predikant of geestelijk 
verzorger wilt praten. Ook kunt u ons doorgeven 
als u zo’n vraag om pastoraal contact tegenkomt. 
Uiteraard moet dan degene die u aan ons 
doorgeeft daar toestemming voor geven. Zo 
hopen wij als wijkgemeente Grote Kerk in situaties waarin dat nodig is, pastoraal aanwezig te 
zijn". 
Arie van Houwelingen,                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
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Namens 

wijkgemeente De Grote Kerk 
Gerard ter Haar, voorzitter  

ter-haar@planet.nl 
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