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 Morgengebed van de Startzondag, 5 september  
5 
september 
10 uur 

Morgengebed   
Sape Visser, geestelijk verzorger,  Almelo  
Lezingen: Jesaja 11, 1-10; Marcus 10, 13-31. 

 
Het is de Startzondag van ons nieuwe seizoen. Sape Visser leidt het morgengebed waarmee 
wij de activiteiten van deze dag beginnen. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, 
enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking. Lector is Lena Hatumena.   
                                                                                                        
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. U mag de liederen - op ingetogen wijze - meezingen. 
 
Registratie is aan de voordeur en er zijn coördinatoren in de kerk die u een zitplaats 
aanwijzen. Vooraf aanmelden kan: stuur dan 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.  
 
Na het morgengebed in de Grote Kerk drinken wij samen koffie op de binnenplaats van De 
Schouw en in De Schouw.  
 
Rond 11.15 uur beginnen de buiten- en binnenactiviteit.  
 
‘Anders leren kijken’ is het thema van de buitenactiviteit, een wandeling in de Gravenallee. 
Adriande Uspessij hierover: "Als u een mobiele telefoon hebt, die dan graag deze zondag 
meenemen! De bedoeling is namelijk om het woord toekomst uit te beelden, door elk letter 
van het woord uit te beelden. 
Hoe moet dat te doen? Door bijvoorbeeld de letters of de vorm van de letter in de natuur of 
ergens langs de weg zien te vinden en die te fotograferen. Er worden zes groepen gevormd 
die buiten de letters fotograferen. Ook kan elk gemeentelid elkaar fotograferen met daarbij 
een korte tekst: wat betekent 'de toekomst voor' jou. Deze foto's en de tekst kunnen dan 
worden gemaild aan office@a3design.graphics zodat de volgende zondag de foto's achter in 
de kerk worden gepresenteerd, of later met behulp van een leuke expositie.’ 

 
Binnenactiviteit 
Voor hen die niet goed ter been zijn is in De Schouw een bijbelse bingo onder leiding van 
Wilburt Laarman.  
 
Rond 12.45 uur komen we samen voor brood en soep. Rond de klok van 13.30 uur wordt de 
Startzondag afgesloten. Iedereen krijgt dan bij vertrek een klein presentje mee naar huis. 
 
Adriande Uspessij (06-408 23 228) en Sape Visser (06 – 293 91 638) zijn de 
contactpersonen van de Startzondag. 
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