
 

 3 mei 2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo  

Vierde zondag van Pasen  

voorganger: ds. A. van Houwelingen  

organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij  

 

Orde van dienst 

 

Orgelspel  

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken   

Openingsvers: Liedboek 194   

Lied: Liedboek 217  

Psalmgebed: Psalm 23  

Zingen: Liedboek 23g t: Psalm 23,1;  

Lezen: Psalm 23, 1-3  

Zingen: Liedboek 23g  

Lezen: Psalm 23, 4 Zingen: Liedboek 23g  

Lezen: Psalm 23, 5-6 Zingen: Liedboek 23g  

Lezing: Johannes 10, 1-15  

Overweging  

Lied: Liedboek 23c 3  

Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c  

voorzang:  

allen: refrein  

voorzang:  

allen: refrein  

voorzang:  

allen: refrein  

 



Gebeden:  

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k  

Onze Vader: Liedboek 369b  

- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368f  

- Gebedsstilte  

- Gebed van de zondag  

- Zegenbede: Liedboek 203  

Lied: Liedboek 708 

Orgelspel  

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.  

KiA, Nigeria, Traumahulp slachtoffers Boko Haram  

Op 5 mei herdenken we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd.  

Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in 

Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest 

verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een 

programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve 

begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten 

ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan 

traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk doneren voor onze 

naasten in Nigeria.  

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.  

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden 

toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.  

U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA 

Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt 

verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.  

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 


