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 Dienst van zondag 3 oktober  
3 
oktober 
10 uur 

Derde zondag van de herfst   
Ds. B. Wijnbergen, Haaksbergen  
Lezingen: 1 Koningen 17, 1-6; Hebreeën 3, 1-6; Marcus 10, 13-16. 

 
Het is de derde zondag van de herfst. Dominee Bob Wijnbergen uit Haaksbergen leidt deze 
dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Gerry Konijnenbelt.  
                                                                                                   
Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk of print de bijgevoegde orde van dienst uit. De 
liederen worden aangegeven op de liedborden. In de kerk worden geen Liedboeken 
uitgereikt. 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. Coördinatoren in de kerk wijzen u een zitplaats aan.  
 
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.  
 

Kerkdienst 10 oktober 

Dominee Pieter Endedijk is volgende week zondag 10 oktober onze voorganger in de Grote 
Kerk. In Kwintet staat abusievelijk op die datum de naam van dominee Arie van Houwelingen 
vermeld. 
 

Kerkelijk bureau weer open 

Het kerkelijk bureau gaat vanaf deze maand weer open voor publiek: elke 1e donderdag 
van de maand van 10-12 uur. Contante verkoop van collectemunten is niet mogelijk. Voor 
het bestellen van collectemunten kunt u een bedrag storten op IBAN: NL45 RABO 0301 
3341 10 t.n.v. PGA Collectemunten, met vermelding van aantal en soort. De munten worden 
via de collectezakken of op een andere manier kanalen meegenomen naar het kerkgebouw 
van uw wijk. 
De medewerkers zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar op dinsdag-, woensdag-, en 
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Telefoon: 0546-456744,  bij geen gehoor 
kunt u een voicemailbericht achterlaten met uw naam en telefoonnummer, dit wordt zo 
spoedig mogelijk beantwoord.   
Het emailadres kerk@pga-almelo.nl is bestemd voor algemene en financiële zaken. 
Het emailadres leden@pga-almelo.nl is bestemd voor ledenadministratie (voor bv het 
melden van overlijden, verhuizingen e.d.) 

 

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 in zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar. 
 
Ben ter Haar, scriba  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Telefoon 06 8308 1784 
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