Dienst van zondag 5 december
5
december
10 uur

Tweede zondag van de advent
Ds. A.T. de Vries, Almelo
Lezingen: Maleachi 3, 1-4; Filippenzen 1, 3-11; Lucas 3, 1-6.

Wij vieren de tweede zondag van advent. Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt de dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, enkele leden van de cantorij verlenen hun
medewerking. Lector is Rita van Oosterom.
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. 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 5 december komen de jongeren van de jeugdkerk weer om 10.00 uur bij elkaar
in Het Kolkje. Om daar met elkaar stil te staan bij deze tweede adventszondag.

Wie helpt ons bij het filmen in de Grote Kerk?
Het team Kerk-TV van de Grote Kerk
is op zoek naar uitbreiding. Gezocht
worden mensen die er plezier in
hebben tijdens de kerkdienst of
uitvaartdienst onze camera in de
Grote Kerk te willen bedienen.
Het is eenvoudig werk, geschikt voor
jongeren en ouderen. Digitale
vaardigheid is niet nodig.
Met behulp van een toetsenbord
wordt de camera bediend. Hiermee
omgaan is in een mum van tijd
geleerd.
Graag helpen? Meld u aan bij onze
koster Jurrien Witvoet, onze
ouderlingen Vera Blok of Hans
Schuttevaar of anders bij de scriba.
Zie daarvoor onderaan deze
nieuwsbrief het e-mailadres.
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Praat mee over de toekomst van onze kerk
Het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen had het graag anders
gezien. Liever fysiek met elkaar in gesprek. Maar dat gaat de komende
tijd niet lukken. Daarom nu een aantal Zoomsessies. Wil je er ook bij
zijn? Meepraten over de toekomst van onze kerk?
Geef je dan op! Je kunt deelnemen aan meerdere sessies, gewoon
vanachter je computer/laptop/tablet. Dat is dan wel weer het voordeel.

Zoomsessies

datum

tijdstip

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastoraat en Dienen / Gemeenteopbouw en Leren
7 december

20.00 – 21.30 uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderdak / Bestuur en Ondersteuning
14 december

20.00 – 21.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgeven
Wil je je via de mail opgeven? Aanmelden kan tot 4 dagen voor de Zoomsessie. Dus tot 3 of
10 december. Na je aanmelding ontvang je op de dag van de sessie de inlogcode. Mailen
kan naar: janboer@kerkvitaal.nl
Tot ziens bij een van de sessies!
Jan Boer, projectleider

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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