ZONDAG 31 JANUARI 2016
Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur
aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088,
email: kerkbriefalmkerk@gmail.com
voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. In deze dienst ontvangt Luuk de Winter het teken van
de doop.
De lezingen zijn: Prediker 2: 1-11 & Lucas 12: 13-21.
We zingen: Psalm 87: 1 en 4 / Lied 864: 5 / Dooplied op melodie Lied 801 / Lied 354: 1, 3, 4 en 5 / Lied
146C: 2 / Psalm 62: 6 / Gezang 465: 4 en 5 (uit het vorige Liedboek) / Kinderlied / Lied 423: 1 en 3.
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg te leiden. Dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Interkerkelijke jeugdsamenkomst
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk, voorganger W.J. Ouweneel,
m.m.v. Gospelkoor “Return” uit Eindhoven en de huisband.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Agenda
maandag 1 februari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 1 februari, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
dinsdag 2 februari van 10.00 tot 11.30 uur, rouwverwerkingskring in d'Ontmoeting
dinsdag 2 februari, 20.00 uur, Emmauskring bij Elibert en Geralda van Vark Altena’s Laantje 1a
vrijdag 5 februari, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, verzorgd door onze Kerk
De knuffel van de jongerendienst
De beer voor Daniel was een schot in de roos. Bram Benjamins en ik(Marco van Tuil) zijn naar Fam. De Jonck
toe gegaan en daar bleek Daniel een echte berenliefhebber. Hij was ondanks dat hij heel moe was van de
therapie, zichtbaar blij met de beer en de steun die hij voelt en krijgt namens de jeugd van onze kerk. Ook
heeft hij steun aan het geloof, al is hij geen frequente kerkganger. Zijn ouders waren ook blij verrast en
dankbaar voor het gebaar. We hebben Daniel en zijn ouders namens onze kerk heel veel sterkte en succes
gewenst bij de behandeling die zoals het er nu uitziet 2 jaar zal gaan duren. Wij hopen ook dat hij steun vind
bij “ons” beertje en het allerbelangrijkste…dat hij weer mag herstellen van deze ziekte. Namens Daniel en zijn
ouders; bedankt!
Daniel vind het leuk om brieven te krijgen maar dan wel van mensen en vooral leeftijdgenoten die hij kent.
Zijn adres is Woudrichemseweg 3 in Almkerk.

Overleden
Op vrijdag 22 januari overleed Dingena Geertje Kant-Kant, Knotwilg 9 (Antonia).
Ze was juist twee dagen daarvoor, op woensdag 20 januari, 87 jaar geworden.
Ze kon haar verjaardag niet meer vieren, daarvoor was ze te zwak, de laatste dagen was ze hard achteruit
gegaan.
Op vrijdag mocht ze in vrede en rust heengaan.
Dingena was getrouwd met Rien Kant.
Samen kregen ze vijf kinderen, van wie er een, Gertco, een dag na de geboorte overleed.
Dat betekende groot verdriet, Dingena droeg het in stilte met zich mee.
Dingena was erg handig met naald, schaar en breipennen – ze heeft heel wat kleren (o.a. voor de kinderen)
gemaakt.
Ook was ze een lieve en toegewijde oma voor de kleinkinderen.
Zo waren er veel mooie herinneringen aan Dingena op te halen.
Dingena en Rien hebben o.a. aan de Fabriciusstraat gewoond, daarna aan de Antonialaan.
Een paar jaar geleden werd Dingena opgenomen in het ziekenhuis.
Daarna verbleef ze in Altenahove, waar Rien haar trouw bezocht.
Uiteindelijk kreeg ze een plaatsje in Antonia.
Groot was de vreugde toen ook Rien naar Antonia kon verhuizen en ze weer herenigd werden.
Zo hebben ze nog ongeveer een jaar samen mogen zijn, een waardevolle tijd en een mooie bekroning op 62
jaar huwelijk.
Op woensdag 27 januari hebben we afscheid van Dingena genomen, een dienst met kostbare herinneringen
en veel muziek en zang (want Dingena hield van zingen). Daarna hebben we haar begraven op de
begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen Rien, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid in verdriet en gemis.
Kerk Brief Kort en Bondig
Wij merken in toenemende mate dat de mededelingen op de kerkbrief in een aantal gevallen steeds langer
worden.
De kerkbrief is echter bedoeld als mededelingenblad voor actuele en korte berichten.
Voor details, verdieping en achtergrondinformatie is in de Kerk wijzer ruimte en natuurlijk ook op de website
van de kerk. Bij het insturen van te lange artikelen bestaat de mogelijkheid dat deze worden ingekort of
retour afzender moeten om te laten inkorten.
De communicatie commissie
Aangepaste kerkdienst te Werkendam
Zondagmiddag 7 februari a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Geref. kerk te Werkendam. (Maranthakerk Merwestraat 1). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. H.P. de Goede uit Werkendam, en het thema luidt: “Een mooie boom!”.
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door: Een kinderkoor uit eigen gemeente o.l.v.
Esther. We hopen op een fijne dienst.
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris.
Tot ziens, Cora Antonides, tel.: 0162 69 39 09
Diensten zondag 7 februari
9.30 uur: mevr. drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten.
18.30 uur: dhr. R. Pierik uit Almkerk, dit is een Vesperdienst.
Koster deze zondag is Henk Groeneveld.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/ Werelddiaconaat en 2de rondgang Ora.

rondgang Kerk in

Werelddiaconaat collecte op zondag 7 februari 2015 is voor Indonesië
Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te weinig
of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks vooral
vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te
verbeteren. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers hun landbouwproducten kunnen
bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen.
Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken? Hartelijk dank de diakenen!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

