              
  

                    
                                                        ZONDAG  6  MAART  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. L.H. Stel uit Gorinchem voor te gaan. Het is de vierde zondag in
veertigdagentijd, zondag Laetare, zondag Verheugt u. Halfvasten wordt het ook wel genoemd.
De lezingen zijn: Psalm 34 : 1 – 9 en Lucas 15 : 11 – 32.
Wij zingen: lied 122 : 1 en 2, psalm 122 : 3, lied 314, psalm 34 : 3 en 9, lied 942, lied 654 : 1, 3 en 4,
kinderlied “Weet je dat de lente komt”, van Elly en Rikkert en lied: 536.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. E. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek te leiden, deze dienst wordt in
d’ Ontmoeting gehouden.
De lezingen zijn: Psalm 103:1-14 en Lucas 4:14-22a.
We zingen: lied 280:1,5, lied 280:6, lied 51B Create in me, lied 305:2, lied 103:1, lied 534, lied 103C: 1,
lied 103C:3 en lied 425.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/Noodhulp voor Syrische vluchtelingen en 2de rondgang Ora.

rondgang Kerk in

Uitleg symbolische schikking
Het is de 4e zondag, halverwege Pasen. Het licht van Pasen schijnt al een beetje door het paars van de
lijdenstijd heen, waardoor rose ontstaat. De twee groepen bloemen verbeelden de vader en de zoon uit de
gelijkenis van vandaag. De hedera drukt de liefdevolle omarming uit, waarmee de zoon wordt ontvangen. In
die tegemoetkomende beweging wordt een stap gezet naar de ander. Het beeldje toont die stap naar elkaar.
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 de fam. Ridder- van Meggelen, Voorstraat
14, 4286 AL, Almkerk. De bloemen van de jeugddienst zijn naar Teunis den Dekker gegaan.
Omzien naar elkaar
-   Mw. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG) verblijft in het Amphia Ziekenhuis (locatie
Molengracht, unit 8, kamer 37, Postbus 90158, 4800 RK Breda). Ze werd opgenomen met
benauwdheidsklachten, er lijkt verbetering merkbaar. We wensen haar een goed herstel.
-   Mw. Van Wijk-van der Vliet, Antonialaan 70 (4286 CW), is weer thuis.
Agenda
-   vrijdag 4 maart, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger ds. B. Ridder
-   maandag 7 maart, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
-   maandag 7 maart, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
-   dinsdag	
  8	
  maart	
  van	
  10.00	
  tot	
  11.30	
  uur,	
  rouwverwerkingskring	
  	
  in	
  d'	
  Ontmoeting
-   dinsdag 8 maart, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Bert en Tamara Hendriksen, Provincialeweg N. 15
-   donderdag 10 maart, violenactie
Biddag voor gewas en arbeid
Woensdagavond 9 maart om 19.30 uur willen we met elkaar Biddag voor Gewas en Arbeid houden.
Voorganger is ds. N.J. Dekker uit Almkerk.
De collecten zijn dan bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster op deze avond is Dick Bossers.

De biddagcollecte op 9 maart is voor de dreigende hongersnood in Ethiopië
Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. De droogte is dit jaar extremer dan gebruikelijk. De
regenperiodes waren korter, waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten mislukken en veel vee is gestorven.
Veel mensen hebben dringend hulp nodig. De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de
situatie is. Het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt al hoger dan in 2011, toen de Hoorn
van Afrika ook leed onder aanhoudende droogte. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De diakenen.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Hervormde Gemeente te Almkerk, fam. C.M. Geerts, De Sering 13 (Wijk F)
Verhuisd:
Dhr. S. Verhoeven van Fabriciusstraat 17 (Wijk F) naar Vierspan 4 (Wijk D)
Paasgroetenactie 2016
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 maart worden
deze kaarten bij de ingang van de kerk uitgedeeld. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. Doet u ook (weer) mee?! Alvast hartelijk bedankt.
Ambtsgroep Missie en Diaconaat
Violenactie
Aanstaande donderdag 10 maart wordt weer de jaarlijkse violenactie van de diaconie en ZWO gehouden. We
komen dan bij u langs met verschillende kleuren violen. De opbrengst van deze actie is ook bestemd voor
“Kinderen in de knel”. Deze kinderen hebben onze hulp hard nodig! Meer informatie hierover heeft u kunnen
lezen in de kerkwijzer. Dus… wij mooie bloemen in de tuin én we steunen er ook nog een goed doel mee!
Doet u weer mee? Alvast bedankt, diaconie en ZWO.
Groothuisbezoek 25-35
Zondag 13 maart a.s. is de laatste van de groothuisbezoeken van dit seizoen, bedoeld voor jongvolwassenen
(ongeveer in de leeftijd 25-35). We beginnen om 20.00 uur in d’ Ontmoeting – van harte welkom!
Jeugdkerk
De jeugdkerk wordt deze maand op 20 maart om 9.30 uur gehouden i.p.v. 13 maart. Deze keer hebben we
Stichting Naar House uitgenodigd om over muziek te spreken. We kijken uit naar een mooie en leerzame
bijeenkomst! Hartelijke groet, Elibert van Vark en Henjoëlle Schouten
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 Kerk wijzer maart. Werkgroep Roemenië.
The Passion 2016
Op 24 maart willen we met een groep mensen uit onze gemeente naar The Passion gaan in Amersfoort. Het
begint om 20:00 uur. We gaan met eigen vervoer maar we kunnen wel gezamenlijk afreizen. We willen om
18:00 uiterlijk vertrekken bij de kerk richting Amersfoort. Ook zullen jongeren worden uitgenodigd van de
jeugdkerk/catechese, de eetcatechese en de jongeren groep van 18 t/m 25. We hopen op een grote
deelname. We dienen natuurlijk wel voldoende vervoer te hebben dus hopen we dat er voldoende mensen zijn
die daarin willen meewerken.
Diensten zondag 13 maart
9.30 uur: ds. B. Ridder, vijfde zondag in de 40dagentijd.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk (in d’ Ontmoeting).
Themadienst over de tien geboden. Aan de beurt is het vijfde gebod.
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 Jelda Rodermond.
De 40dagentijdcollecte op 13 maart is voor Binnenlands diaconaat
De collecte is bestemd voor het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ in de Bijlmer. Het centrum
wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Amsterdam Zuidoost en is een plek midden in de wijk waar
de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. De diakenen.
Afscheid Sjana en Jaap van Burgel
Volgende week zondag 13 maart willen we na de ochtenddienst afscheid nemen van Sjana en Jaap als
beheerders van de kerk en d’ Ontmoeting. U kunt hen dan persoonlijk bedanken voor hun inzet en het vele
werk wat zij verricht hebben. Namens de gemeente zullen we hen een afscheidscadeau aanbieden. Indien u
hieraan een bijdrage wilt geven, kan dat door overmaking op rekening NL39RABO031500282 of in één van de
huisjes bij de in- en uitgangen. Tevens nodigen wij u van harte uit voor deze afscheidsreceptie.
Namens de kerkenraad, Adriaan Raams
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