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Dienst van zondag 30 januari   
30 
januari 
10 uur 

Vierde zondag na Epifanie   
Ds. K. Sluiter, Almelo  
Lezingen: Jeremia 1, 4 – 10; 1 Korintiërs 12, 27 - 31a Lucas 4, 21 - 30. 

 
Wij vieren de vierde zondag na Epifanie. Dominee Koos 
Sluiter uit Almelo leidt de dienst. Het orgel wordt bespeeld 
door Henk Kamphuis. De cantorij verleent haar 
medewerking. Lector is Kees Blok. 
         
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.  
Neem uw Liedboek mee naar de kerk. 
 
In de Grote Kerk worden verkorte orden van dienst 
uitgegeven voor het volgen van de dienst. Die mag u 
meenemen naar huis. 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 te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo   
 

Actie Kerkbalans 2022 
Actie Kerkbalans 2022 is inmiddels begonnen. De enveloppen zijn bezorgd. Omdat er 
beperkende coronamaatregelen zijn, gaat het inleveren van de toezeggingsformulieren 
anders. Er zijn drie mogelijkheden: 1. U verwerkt uw toezegging digitaal (zie achterzijde 
toezeggingsformulier), 2. U kunt het ingevulde toezeggingsformulier inleveren bij de kerk, 
brievenbus bij de ingang van de Schouw, 3. U kunt het ingevulde toezeggingsformulier in de 
bijgevoegde antwoordenvelop doen en per post verzenden (postzegel is niet nodig). 
 

De Ontmoeting 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een apart communicatiebericht, over het stichten van een 
protestantse gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting per 1 maart van dit jaar. 
 

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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