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Dienst van zondag 19 december   
19 
december 
10 uur 

Vierde zondag van de advent   
Ds. M. Montagne, Almelo  
Lezingen: Micha 5, 1-4a; Hebreeën 10, 5-10; Lucas 1, 39-55. 

 
Wij vieren de vierde zondag van advent. Dominee Marco Montagne uit Almelo leidt de 
dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden van de cantorij verlenen 
hun medewerking. Lector is Elselien Corté. 
         
Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. Houd in de kerk de 1,5 meter 
afstand tot elkaar. U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken.  
 
In de Grote Kerk worden verkorte orden van dienst uitgegeven voor het volgen van de 
dienst. Die mag u meenemen naar huis. Daarnaast zijn liedboeken beschikbaar. U kunt ook 
de bijgevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.  
  
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.  
 

Jeugdkerk 
Deze zondag is om 10.00 uur de Jeugdkerk in het Kolkje (schuin naast en achter de Grote 
Kerk) voor de jongeren tussen 12 en 20 jaar. We hopen voor de eerste keer in het nieuwe 
kalenderjaar weer bijeen te komen op zondag 9 januari 2022 

 

Dagboekje voor advents- en kersttijd 

In de mail van deze Nieuwsbrief vindt u naast de orde 
van dienst voor zondag ook een dagboekje voor de 
advents- en kersttijd. Onze geestelijk verzorger Sape 
Visser heeft dit boekje samengesteld. Hij schrijft 
daarover: “Geheel tegen alle gewoontes, tradities én 

tegen ons gevoel en verlangen in, komen we dit jaar niet 

zoals anders samen tijdens de feestdagen. Ik heb vanuit 

onze verschillende achtergronden teksten verzameld: 

lezingen uit de bijbel, kerstliederen, verhaaltjes en 

gedichten. Hiermee is een dagboekje samengesteld dat 

loopt van de eerste advent tot in het nieuwe jaar. Wij 

hopen dat het in deze bijzondere tijd de nodige 

bemoediging en troost geeft en eenieder iets van de 

feestdagen doet ervaren.” 
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Diensten rond kerst 
Wij vinden het als wijkkerkenraad erg jammer 
maar vanwege de huidige coronamaatregelen 
houden wij ’s avonds geen vieringen. Daarom 
kan de Kerstnachtdienst op vrijdag 24 
december niet door kerkgangers worden bezocht. 
Gekozen is voor een online viering die u thuis via 
onze beeldregistratie 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-
Kerk-Almelo   om 20.00 uur kunt volgen. 
De kerstnachtdienst wordt geleid door dominee 
Wim Blanken uit Zutphen. 
 
Kerstmorgen, zaterdag 25 december, begint de kerkdienst om 10.00 uur. Die viering wordt 
verzorgd door dominee Ria de Vries uit Almelo. 
 
Tweede kerstdag, zondag 26 december, sluiten wij als wijkgemeente aan bij de zangdienst 
in kerkgebouw De Bleek aan de Hofstraat. Dominee Marco Montagne gaat voor, lector is 
Kees Blok van onze wijkgemeente de Grote Kerk. Vanwege de coronamaatregelen moet u 
zich vooraf aanmelden. Dat kan via het e-mailadres bleekkerk@kpnmail.nl 
 
Op Oudejaarsdag, vrijdag 31 december, sluiten wij als wijkgemeente aan bij de vesper in de 
Pniëlkerk. Deze dienst begint om 16.00 uur (in plaats van 17.00 uur zoals eerder vermeld in 
Kwintet). Op donderdag 30 december dienen degenen die de dienst willen bijwonen, zich 
aan te melden (tussen 16.00 uur en 18.00 uur) via de link op de website van de Pniëlkerk. 
 
Nadere informatie over deze diensten volgt nog. 

 

Overleden 

Dominee Johannes van der Zanden is 8 december in Zuidhorn overleden. Dominee Van der 
Zanden was predikant in de gereformeerde kerk. Hij ging in Almelo voor in de Noorderkerk in 
de periode 1971- 1993. Het afscheid in besloten kring was maandag 13 december.  
 

Pastorale hulp 

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Zij zijn te 
bereiken onder de volgende telefoonnummers: 
Arie van Houwelingen,                                           Sape Visser, 
emeritus predikant (0546 - 433 590)                      geestelijk verzorger (06 2939 1638) 
 
Namens wijkgemeente De Grote Kerk 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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