ZONDAG 14 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 ds. B. Ridder voor te gaan. Het is de eerste zondag in de 40dagentijd.
De lezingen zijn: Lucas 3: 21-23, Lucas 3: 38, Lucas 4: 1-13 & Hebreeën 4: 14-16.
We zingen : Lied 91a / Lied 534 / Lied 538: 1 en 4 / Psalm 119: 59 en 60 / Kinderlied / Gezang 423 (uit
Liedboek 1973)
Voor de jongeren van het V.O. is er Jeugdkerk/catechisatie in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde
kerk. Themadienst over het vierde gebod.
De lezingen zijn: Exodus 20: 8-11, Deuteronomium 5: 12-15, Marcus 2: 23 – 3: 5 & Kolossenzen 2: 16.
We zingen: Psalm 95: 1 en 3 / Psalm 84: 1, 2 en 4 / Gezang 348: 4 / Apostolische Geloofsbelijdenis / Gezang
388: 1, 4, 9 en 10.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
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.
Uitleg symbolische schikking
Veertig witte tulpen wijzen op de veertigdagentijd voor Pasen en op de veertig dagen die Jezus in de woestijn
heeft gezworven. De stenen herinneren aan de verzoeking om stenen in brood te veranderen. De bronzen
sculptuur maakt het thema zichtbaar: 'een stap zetten naar de ander'.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
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 de heer B. Schermers, Prov. weg Zuid 59,
4286 LK, Almkerk.
Omzien naar elkaar
Mw. Riek van der Stelt-Vermeulen, Antonialaan 17 (4286 CZ) heeft de afgelopen week een operatie
ondergaan. Ze verblijft tijdelijk bij het gezin van een van haar kinderen: fam. Van der Beek,
Parallelweg 20, 4261 GA Wijk en Aalburg.
Mw. Annie van Steenis-van Os, Graaf van Nieuwenaarstraat 18 (4286 AD), is kortgeleden geopereerd
aan staar.
We wensen beiden een goed herstel.

Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. A.J. van Wijngaarden-van Loon van “Het Hoge Veer”, Raamsdonksveer, naar Zorgcentrum
Antonia, Knotwilg 33B (Wijk B)
Mevr. M.E. van der Meijden van Voorstraat 2B (Wijk C) naar Gr. van Hornestraat 32 (Wijk F)
Ingekomen:
Mevr. V.E.J. van der Schee, Rijksstraatweg 93, Sleeuwijk (Wijk E)
Van de Geref. Kerk te Andel, Fam. J.P.E. Wiersma, Vlinderslag 56 (Wijk D)
Vertrokken:
Naar de Geref. Kerk te Giessen-Rijswijk, Fam. B.C. Hooghiemstra-Westerlaken, De Rietdekker 14,
Rijswijk (Wijk E)
Agenda
dinsdag 16 februari, van 19.00 tot 19.30 uur, kerkvisitatie in d’Ontmoeting
dinsdag 16 februari, 20.00 uur, Emmauskring bij Frank en Carine van de Water Burg. H. Blokstraat 38
donderdag 18 februari, 20.00 uur, in d'Ontmoeting, Thema-avond Vorming en Toerusting:
Voltooid leven - Kan een leven voltooid zijn?
zaterdag 20 februari, in christelijk jongerencentrum de Pomp in Almkerk, een thema avond over
"jongeren en de dood" met medewerking van Way of life de jongerentak van de NPV
Zet iedere dag een nieuwe stap met de 40 dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 40 dagentijd-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!
Groothuisbezoek
Vanavond (14 febr) is de laatste avond waarop een groothuisbezoek wordt gehouden. Bent u (onverhoopt)
nog niet geweest en wilt u wel: u bent vanavond welkom. Het groothuisbezoek voor de ouderen is niet op 14
maart, maar op 24 februari om 10.00u.
(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 kerkvisitatie 16 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.
Stop!Contact!
Dit is het thema van de Vakantie Bijbelclub welke op 26 april zal worden gehouden. Dit lukt alleen niet zonder
voldoende vrijwilligers. Dus lijkt het u leuk om deze dag met kinderen bezig te zijn meld u dan per email aan
petravreugdenhil@gmail.com.
Wij hopen dat we op u kunnen rekenen.
Diensten zondag 21 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, tweede zondag in de 40dagentijd.
18.30 uur: ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk, deze dienst wordt in d’ Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/ Voorjaarszending en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.

rondgang Kerk in

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

