ZONDAG 7 FEBRUARI 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 mevr. drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten voor te gaan.
De lezingen zijn: Psalm 107:23-32 en Mattheus 14:22-33.
We zingen: Psalm 93, Lied 498:2, Psalm 107:14,15, Lied 917, Lied 920, Kinderlied: Lees je bijbel bid elke
dag (EL 459), Lied 426 en Lied 425.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt dhr. R. Pierik uit Almkerk te leiden. Dit is een vesper in d’ Ontmoeting.
Het thema is: Vieren en vasten, n.a.v. Psalm 150 en Jesaja 58.
Koster deze zondag is Henk Groeneveld.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/ Werelddiaconaat ( Indonesië) en 2de rondgang Ora.

rondgang Kerk in

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Veertigdagentijd en Paasproject Kindernevendienst: Stap voor stap
We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en
eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen , maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel
meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er
een God is die met mensen meegaat.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij Jelle en Gerrit Roel Rodermond, Voorstraat
12, 4286 AL, Almkerk.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Mariska Groeneveld gegaan.
Omzien naar elkaar
Dhr. Zeger van Herwijnen, Antonialaan 9 (4286CZ), verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (West 509,
Postbus 90,4200 AB Gorinchem). Naar we hopen mag hij binnenkort weer naar huis.
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286CP), heeft een intensieve periode doorgemaakt, o.a. met
het afnemen van stamcellen. Dit is ten dele gelukt. Deze ingreep heeft Teunis veel energie gekost. Hij
is nu weer thuis in afwachting van vervolgstappen.
Betty v. Mersbergen, (Antonialaan 98), wordt op 9 februari geopereerd aan haar voet tijdens een
dagopname. Daarna zit ze ongeveer 8 weken in het gips.
Agenda
vrijdag 5 februari, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
zondag 7 februari, 15.00 uur, aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Geref. kerk te Werkendam. (Maranthakerk Merwestraat 1
maandag 8 februari. 20.00 uur, komt de gespreksgroep weer bijeen in de Almzaal
dinsdag 9 februari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij fam. J. Verschoor, Molenstraat 2
zaterdag 13 februari is er weer een Game-Experience in JC de Pomp in Almkerk!

Spaardoosjes
Vandaag 7 Februari is het weer werelddiaconaat zondag en dat betekent dat het tijd is om de spaardoosjes op
te halen. We hebben weer een hele winter kunnen sparen voor het goede doel. De komende weken komen de
mensen van diaconie en ZWO bij u langs om het spaardoosje op te halen. Wilt u het doosje vast voor ons
klaarzetten? Mocht u niet thuis zijn dan kunt u het doosje ook afgeven bij de ZWO medewerker of diaken van
uw wijk of storten op bankrekeningnr: NL98RABO0301504555 o.v.v. spaardoosjes.
Hopelijk hebben we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor ons project: kinderen in de knel.
Namens deze kinderen heel hartelijk dank. De diaconie en ZWO.
Groothuisbezoek
Er zijn nog twee avonden te gaan: vanavond 7 februari en volgende week 14 februari. Indien u verhinderd
bent geweest op een eerdere avond, dan bent u alsnog hartelijk welkom. Het groothuisbezoek voor de
ouderen is verzet van 14 maart naar de morgen van 24 februari om 10.00 uur.
Zet iedere dag een nieuwe stap met de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. U kunt de app
nu downloaden. Het eerste bericht van de app kunt u lezen op woensdag 10 februari. Daarna kunt u iedere
dag in de 40dagentijd een nieuwe dagtekst openen. Deze teksten kunt u gebruiken voor dagelijkse bezinning
en delen met anderen. Zo is het mogelijk om op weg naar Pasen iedere dag een nieuwe app-stap te zetten.
Met de volgende link is de app te downloaden: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
De diakenen wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest!
(Huis)paaskaars
Binnenkort wordt de nieuwe paaskaars weer besteld. U kunt inschrijven voor een eigen (huis)paaskaars.
Voorbeelden en prijzen zijn te zien in de informatie in d’Ontmoeting.
Aankondiging kerkvisitatie16 februari a.s.
Het is gebruikelijk dat elke gemeente eens in de vier jaar “gevisiteerd” wordt. Een visitatie is een pastoraal
bezoek vanuit PKN, met als doel te informeren naar het geestelijke leven van de gemeente en indien mogelijk
mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.
Gemeenteleden kunnen de kerkvisitatoren spreken en hen situaties van algemeen belang onder de aandacht
brengen en hun inbreng leveren, tussen 19.00 -19.30 uur (in d’ Ontmoeting). De kerkenraad moedigt U aan
hiervan gebruik te maken.
Beheerder
Met ingang van 1 maart a.s. zal Gerda Koekkoek uit de Melkweg de beheerder functie van Jaap en Sjana van
Burgel overnemen. Afgelopen weken heeft Gerda, alvorens een besluit te nemen, een aantal malen
meegedraaid bij de diverse werkzaamheden.
Deze maand worden de werkzaamheden die er zijn, onderling verdeeld tussen Jaap, Sjana en Gerda.
Wij zijn blij met de invulling van de ontstane vacature en wensen Gerda succes met de uitvoering van haar
werkzaamheden en bedanken Jaap en Sjana voor de afgelopen jaren en de flexibele wijze waarop zij tot 1
maart de functie van beheerder willen invullen. We zullen nog op gepaste wijze een afscheid organiseren voor
Jaap en Sjana, daar komen we later op terug.
Ambtsgroep Beheer en Financiën.
Diensten zondag 14 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, eerste zondag in de 40dagentijd.
Voor de jongeren van het V.O. is er Jeugdkerk/catechisatie in d’Ontmoeting.
18.00 uur: ds. B. Ridder, themadienst over de tien geboden, aan de beurt is het vierde gebod (over
sabbats/zondagsrust). Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/ 40dagentijd en
2de rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

