              
  

                    
  
                                          ZONDAG  21  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. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg voor te gaan. Het is de tweede zondag in
de 40dagentijd.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk te leiden, deze dienst wordt in
d’ Ontmoeting gehouden.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/ Voorjaarszending en 2de rondgang Kerk.

rondgang Kerk in

Voorjaarszendingsweek collecte vandaag is voor Kwetsbare vrouwen in India.
Het Priscillacentrum vraagt kerken in Noordoost-India vaktraining mogelijk te maken voor deze vrouwen.
In het Veertigdagenboekje en in de Kerk wijzer kunt u meer lezen over dit Project.
Geef kwetsbare vrouwen uit India een nieuwe toekomst.
De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Uitleg symbolische schikking
Drie leerlingen gaan met Jezus de berg op. Daar stijgen ze als het ware boven het alledaagse uit en beleven
ze “het groter zijn dan jij”. Met die ervaring, die ze het liefst zouden vasthouden, gaan ze weer op weg, stap
voor stap. Dat wil de schikking uitdrukken.
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 de heer en mevr. Z. B. van Herwijnen,
Antonialaan 9, 4286 CZ, Almkerk.
Omzien naar elkaar
-‐   Mw. Riek van der Stelt-Vermeulen, Antonialaan 17 (4286 CZ) verblijft tijdelijk bij het gezin van een
van haar kinderen: fam. Van der Beek, Parallelweg 20, 4261 GA Wijk en Aalburg.
-‐   Teunis en Marian den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP), kregen een moeilijk bericht te horen: de
stamceltransplantatie waar ze op gehoopt hadden kan niet doorgaan, en de mogelijkheden voor
verdere behandeling zijn ongewis. We wensen hun en hun gezin toe dat ze in dit alles een weg mogen
vinden en dat ze Gods nabijheid mogen ervaren.
Huwelijksjubileum
Op 20 februari 1976 gaven Chiel en Teuny van Breugel-van der Wiel (Fortstraat 22, 4285 XZ Woudrichem)
elkaar het jawoord. Van harte feliciteren we hen met hun 40-jarig huwelijksjubileum, voor de toekomst alle
goeds en Gods nabijheid in alles.

Agenda
-   maandag 22 februari, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Carlo en Linda van Zanten, Dirkappel 33
Nieuwendijk
-   dinsdag 23 februari, 9.30uur, Gemeente Groei Groep bij fam. K v/d Meijden, Anjerlaan 6
-   woensdag 24 februari, 10.00 uur, groothuisbezoek voor ouderen
-   zaterdag 27 februari is er weer een Game-Experience in JC de Pomp in Almkerk
Groothuisbezoek
Woensdagmorgen (24 februari) is er groothuisbezoek voor de ouderen. We beginnen met koffie (of thee) om
10.00 uur. We willen de morgen besluiten met een eenvoudige brood- en soepmaaltijd. Hebt u zich niet
opgegeven, maar wilt u eigenlijk wel komen: aarzel dan niet, want er is altijd plaats. Als er vervoer nodig is,
dan moet u dat even melden. We hopen op een fijne bespreking.
Praise United Almkerk
Op dit moment is het koorproject "Praise United" in volle gang. Met zo'n 135 koorleden hebben we al mooie
en inspirerende avonden gehad onder leiding van Martin Brand en Henk Doest.
Het concert zal worden gehouden op zaterdag 5 maart in de Gereformeerde Kerk. Het belooft een prachtige
avond te worden, m.m.v. Talitha Nawijn en een aantal solisten uit het koor. Er zijn nog een aantal plaatsen
vrij. Wilt u er ook bij zijn, kijk dan voor beschikbare kaarten op www.praiseunited.nl, klik op 'kaarten' en
'Praise United Almkerk' of neem contact op met Inge van den Berg (401234).
Kandidaatstelling ambtsdragers
Met ingang van het seizoen 2016/2017 ontstaan er 2 vacatures in de kerkenraad, te weten voor:
•   1 ouderling kerkrentmeester, penningmeester
•   1 jeugdouderling
De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van
personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. De formulieren liggen bij de uitgangen
van de kerk. De aanbevelingen kunnen tot en met zondag 6 maart 2016 op de daartoe aangegeven plaatsen
ingediend worden.
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 meldt u dan per email aan
petravreugdenhil@gmail.com.
Wij hopen dat we op u kunnen rekenen.
Diensten zondag 28 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, derde zondag in de 40dagentijd.
18.00 uur: ds. G.C. Lock uit Uitwijk, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger en zang Martin Brand,
m.m.v. de huisband.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/ Binnenlands
Diaconaat en 2de rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Avondmaal Altenahove
Ook is er deze zondag avondmaalsviering in Altenahove, aanvang 15.00 uur, verzorgd door onze kerk.

	
  
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

