Dienst van zondag 7 november- Oogstdienst
7
november
10 uur

Achtste zondag van de herfst
Ds. A.T. de Vries, Almelo
Lezingen: Leviticus 19, 1-2 en 9-18; Hebreeën 9, 11-14; Marcus 12, 28-34.

Het is de achtste zondag van de herfst. Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt deze dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, medewerking verleent de cantorij. Lector is
Anja Moet.
Tijdens deze dienst nemen wij afscheid van Hans van den Berg als diaken, die aanblijft als
diaconaal medewerker. Herbevestigd in hun ambt worden Annelies de Roo (diaken),
Adriande Uspessij (diaken), Vera Blok (ouderling) en Sape Visser (ouderling, geestelijk
verzorger).
We vieren zondag de oogstdienst.

Alle kerkgangers wordt
gevraagd een bloem mee te
nemen.
Van deze bloemen worden
prachtige boeketten gemaakt.
Deze worden gebracht naar de
zorgcentra in Almelo.
Achter in de kerk liggen deze
zondag de Bijbelse Dagkalenders
2022 voor alle 80-plussers in onze
wijkgemeente. De gemeenteleden
wordt verzocht een of meerdere
dagboekjes mee te nemen en die
te brengen naar een 80-plusser.

In de kerk geven wij elkaar de ruimte:
De coronamaatregelen zijn vanaf zaterdag 6 november aangescherpt.
Voor het bezoek aan onze kerk komende zondag betekent dit dat u een
mondkapje moet dragen in de kerk, als u loopt. Daarnaast roepen wij
alle gemeenteleden dringend op de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht
te houden. U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken. Na de
kerkdienst wordt dit keer niet samen koffiegedronken.
In de Grote Kerk worden Liedboeken uitgegeven voor het volgen van de dienst, met daarbij
de verkorte orde van dienst. De liederen worden aangegeven op de liedborden. U kunt ook
de bijgevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.

Online de dienst volgen
De dienst van zondag en vesper van woensdag zijn online met beeld en geluid te volgen.
Dat kan door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
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Jeugdkerk
Komende zondag is om 10.00 uur geen jeugdkerk in het Kolkje. In verband met het project
Loslaten & opnieuw beginnen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo
wordt er om 13.00 uur in het Kolkje een Almelo brede bijeenkomst van de jongeren van de
Jeugdkerken gehouden, om op een leuke manier met elkaar kennis te maken en samen na
te gaan wat een ieder belangrijk vindt.

Follow the Light: gevoel en beleving in Almelo
Donderdagavond 18 november kan iedereen die dat wil
deelnemen aan Follow the Light, een doorlopende viering in
aanloop naar Eeuwigheidszondag, 21 november. Op deze
zondag wordt de Gedachtenis gevierd van allen die het
afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
"Net als in 2019 wordt de Grote Kerk dan uitsluitend met
kaarsen. Mensen worden op straat uitgenodigd in de kerk je
eigen lichtje hieraan toe te voegen. Velen blijken aan die
uitnodiging gehoor te geven en tonen zich verrast over de
intense beleving die zij hierbij ervaren. Voor de een kan dit
een spiritueel moment zijn, voor de ander een moment van
rust en bezinning.
Van 18.00 tot 21.00uur is de Grote Kerk open en gaan
vrijwilligers het centrum in om belangstellenden uit te
nodigen. Zij krijgen het kaarsje alvast aangeboden. In de kerk
vinden zij licht in de duisternis. Je mag door de ruimte naar
voren lopen, het eigen kaarsje aansteken en toevoegen aan
de vele lichtjes die anderen al op de trappen van de
koorruimte hebben geplaatst. Stilte wordt afgewisseld met
stemmige muziek, ter plekke uitgevoerd. Je kunt even tot rust
komen van een drukke dag, een moment van bezinning nemen. Als daar behoefte aan is,
kun je de predikant spreken. Een bemoedigende tekst meenemen of zelf een gedachte op
een briefje schrijven. Alles is open en vrij. Wees welkom".
Adriande Uspessij

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,
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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