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 De viering van zondag 25 juli  
25 juli 
10 uur 

Zesde zondag van de zomer   
M. Montagne, Almelo  
Lezingen: Jesaja 63, 7-14; Efeziërs 3, 14-21; Marcus 6, 45-52. 

 
Het is de zesde zondag van de zomer. Dominee Marco Montagne van de Pniël 
wijkgemeente en consulent van onze wijkgemeente leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het 
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Rita van Oosterom.   
                                                                                                        
Neem uw eigen Liedboek mee naar de Grote Kerk of print de bijgevoegde 
orde van dienst. In de kerk liggen verkorte orden van dienst die u mee 
mag nemen naar huis. De liederen worden aangegeven op de borden. In 
de kerk worden vanwege coronamaatregelen geen Liedboeken uitgereikt. 
U mag de liederen op ingetogen wijze meezingen. 
 
Gewerkt wordt met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren in 
de kerk die u een zitplaats aanwijzen. Het blijft gewenst vooraf aan te 
melden: Stuur een e-mail aan  grotekerkopen@gmail.com  U meldt daarbij 
uw naam en telefoonnummer. 
 
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.  
 
 

De viering van zondag 1 augustus 
De Grote Kerk is zondag 1 augustus gesloten. Onze gezamenlijke 
viering met wijkgemeente Pniël is dan in de Pniëlkerk aan de 
Rembrandtlaan. Dominee Koos Sluiter uit Almelo gaat dan voor. Wilt 
u deze dienst bezoeken, meldt u dan aan via de link  
https://www.pga-pniel.nl/aanmelding    
of vrijdag 30 juli van 16.00 tot 18.00 uur telefonisch onder het 
nummer 0546- 816359 
 
Online deze dienst volgen 

De dienst van zondag 1 augustus is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072-Pnielkerk-Almelo te gaan. 
 
 

Thema startzondag 2021 

Zondag 5 september is de startzondag van het nieuwe kerkelijke seizoen. Dit wordt feestelijk 
gevierd voor jong en oud in en bij de Grote Kerk. ‘Van U is de toekomst’ is het thema voor 
het kerkelijk jaar dat begint bij deze startzondag in september. Zo staat het 'Onze Vader' en 
dan met name de zin 'Uw koninkrijk kome' centraal. Het is een prachtig thema dat aansluit bij 
de realiteit van het leven. De toekomst is aan God, de kerk is dat ook. Ons voortbestaan, als 
individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we 
ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de 
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creativiteit om ons in te zetten, de moed om te 
veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te 
accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én 
het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.  
Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij 
doen? Het doet het appèl om niet onderuit te 
zakken maar de weg te gaan. En ons te laten 
verrassen door wat op ons afkomt, en daarbij 
kansen te zien als van Godswege. We mogen 
ontspannen maar ook verwachtingsvol het nieuwe 
jaar in. Het thema gaat over nu en morgen. 

Daarmee is het ook voor kinderen en jongeren een aansprekend thema. Nu, tijdens corona, 
zijn ze veel binnen en veel bezig met zichzelf. Straks kunnen ze weer verder kijken, in 
verbinding met elkaar. We kunnen nu al iets van Gods Koninkrijk zichtbaar maken. 
Sape Visser, geestelijk verzorger Grote Kerk 

Voor uw agenda: 
Zondag 19 september houden wij na de kerkdienst een 
gemeenteberaad. De projectgroep van Loslaten & Opnieuw 
beginnen, over de toekomst van onze wijkgemeente en de 
Protestantse Gemeente Almelo, verzorgt dan een presentatie.  
 
 

Zegenbede van St. Patrick 

Uw scriba ontving van meerdere kanten het verzoek de zegenbede van St. Patrick te 
plaatsen in de Nieuwsbrief. Afgelopen zondag onder meer werd deze zegen door Sape 
Visser uitgesproken tijdens onze dienst in de Grote Kerk.  

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. 
De Heer is boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen. 
(St. Patrick, Ierland, 12e eeuw) 

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.  
U kunt daarvoor contact opnemen met Ineke Munter (telefoon 06 – 836 071 06) of Sape 
Visser (telefoon 06 293 916 38).   
 
Uw scriba is deze periode afwezig. 
Zijn taken worden overgenomen door Ineke Munter, telefoon 06 – 836 071 06.  
e-mail: munter147@gmail.com 


