Dienst van zondag 27 februari
27
februari
10.00

Achtste zondag na Epifanie
Ds. M. Montagne, Almelo
Lezingen: Jeremia 7, 1 – 10; 1 Korintiërs 15, 50 - 58; Lucas 6, 39 ‐ 49

Wij vieren de achtste zondag na Epifanie. Dominee Marco Montagne uit Hengelo leidt de
dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Voorzang door Dick van Zwieten.
Lector is Rita van Oosterom.

Aswoensdag 2 maart
2
maart
19.00

Aswoensdag
Vespergroep

Woensdag 2 maart is Aswoensdag. De vesper in
de Grote Kerk begint om 19.00 uur en wordt
verzorgd en geleid door onze Vespergroep. Henk
Kamphuis bespeelt het orgel, lector is Lena
Hatumena.

Voor de dienst van zondag en woensdag gelden
geen beperkingen in het kader van corona. Het
dragen van een mondkapje in de kerk is niet
verplicht. De verplichte 1,5 meter afstand komt te
vervallen.
Neem uw Liedboek mee naar de kerk. In de Grote
Kerk zijn verkorte orden van dienst voor het volgen
van de dienst. Die mag u meenemen naar huis. U
kunt ook de bijgevoegde orde van dienst printen en
meenemen.

Online de dienst volgen
De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
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Veertigdagentijdkalender
‘Alles komt goed’ luidt het thema van de Petrusveertigdagentijdkalender. ‘Alles komt goed’, aldus de
samenstellers van de kalender, is voor veel mensen
misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden
van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn
en verdriet, een toekomst die van hem is.
Voorgaande jaren vond u deze kalender aan het begin van
de Veertigdagentijd achter in de kerk. Om mee te nemen
naar huis. Het is dit jaar echter niet mogelijk voor ons een
groter aantal exemplaren te bestellen.
Wat wel kan is dat iedereen gratis zelf op zijn eigen manier
de kalender bestelt. Dat kan via de website
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

Oekraïne
Dominee Karin van den Broeke, programmaleider bij Kerk
in Actie, schreef het volgende gebed over de ontstane
situatie in Oekraïne.

God van liefde en trouw,
Wees bij ons in alle spanning die er is in en rond Oekraïne.
Geef dat vijandsbeelden niet onnodig worden uitvergroot,
maak dat Uw visioen van verzoening en Vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
In Jezus’ naam
Amen

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Hun telefoonnummers zijn:
Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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