ZONDAG 28 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 derde zondag in de 40dagentijd.
De lezing is: Lucas 13: 1-9.
Wij zingen: Psalm 25: 7 en 10 / Lied 213 / Lied 130A / Lied 547 / We luisteren naar het kinderlied / Psalm 92:
3 en 8.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. G.C. Lock uit Uitwijk te leiden, dit is een gezamenlijke dienst in de
Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Avondmaal Altenahove
Ook is er deze zondag avondmaalsviering in Altenahove, aanvang 15.00 uur, voorganger is ds. B. Ridder.
Interkerkelijke jeugdsamenkomst
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Voorganger en zang Martin
Brand, m.m.v. de huisband.
Collecten
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.
De 40dagentijd collecte op 28 februari 2016 is voor Binnenlandse diaconaat
De collecte heeft als thema geef een lach op het gezicht van kinderen in Nederland. De collecte wordt besteed
aan talloze kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Geeft u ook aan deze collecte?
De diakenen.
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 van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Omzien naar elkaar
Mw. Van Wijk-van der Vliet, Antonialaan 70 (4286 CW), verblijft tijdelijk in Altenahove, afdeling
Guldenroede, kamer 121 (Rivierenland 1, 4286 DC).
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.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Dhr. M. van der Stelt van De Borchgravestraat 15 (Wijk A) naar Wisselslag 5 (Wijk D)

Agenda
dinsdag 1 maart, 20.00 uur, Emmauskring bij Elibert en Geralda van Vark, Altena’s Laantje 1a
vrijdag 4 maart, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, verzorgd door de Gereformeerde Kerk
Almkerk
zaterdagavond 5 maart, “Praise United” in de Gereformeerde kerk
Roemenië
Het project waar we mee bezig zijn in Roemenië is tijdelijk stopgezet. We vinden het heel erg jammer en
beraden ons op een alternatief. Voor meer informatie zie Kerkwijzer maart. Werkgroep Roemenië.
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.
Violenverkoop
Zoals u in de kerkwijzer van maart kunt lezen, willen we weer violen gaan verkopen met de ZWO en diaconie.
Helaas zijn de violen op 3 maart nog niet goed genoeg voor de verkoop en willen we uitwijken naar 10 maart.
We hopen dan bij u langs te komen, zodat we allemaal weer kunnen gaan genieten van de kleurige bloemen.
ZWO en diaconie.
Diensten zondag 6 maart
9.30 uur: ds L.H. Stel uit Gorinchem, vierde zondag in de 40dagentijd.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: ds. E. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek, deze dienst wordt in d’ Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Noodhulp en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
De 40dagentijd collecte op 6 maart is voor Syrische vluchtelingen
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Door het toenemende geweld
wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker en hebben hulporganisaties nauwelijks nog
toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering. Talloze Syrische vluchtelingen vinden
onderdak dankzij kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen bijvoorbeeld voor onderdak,
verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie is dankzij
het kerkelijke netwerk van ACT Alliance in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te
bereiken. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij ook delen wat ons
gegeven is. De diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

