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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 vijfde zondag in de 40dagentijd.
De lezingen zijn: Marcus 12: 1-12, 14: 32, 37-38, 15: 33-34.
We zingen: Psalm 80: 1 en 4 / Lied 575: 1 en 6 / Psalm 118: 8 /
Gezang 180: 5 / Lied 561 / Kinderlied / Lied 422.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te
drinken in d’ Ontmoeting. We nemen dan afscheid van Sjana en
Jaap van Burgel als beheerders van de kerk en d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. J. Wolters uit Almkerk te leiden,
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Themadienst over de tien geboden.
Aan de beurt is het vijfde gebod.
De lezingen zijn: Exodus 20:12, Psalmen 78:1-11 en Efeziërs 5:1,2 en 6:1-4.
We zingen: Ps. 25:4,6, Gez.912:1,5,6, Ps.34:1,5,7 en Gez.868:2,4,5
Tijdens de avonddienst in d’ Ontmoeting is er geen beamerpresentatie, neem dus uw liedboek mee!
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Binnenlands
Diaconaat (diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ in de Bijlmer) en 2de rondgang Kerk en in de
avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
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 Betty van Mersbergen, Antonialaan 98,
4286 CW, Almkerk.
Omzien naar elkaar
-‐   Mw. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG) verblijft tijdelijk in Altenastaete,
Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk.
-‐   Mw. Ria van Drunen-Oosterom, Van der Duyn van Maasdamstraat 1 (4286 BE), onderging in de
afgelopen tijd een hersteloperatie.
-‐   Dhr. Frank van Kesteren, Bloemweg 3 (4286 EJ), verbleef eveneens in het ziekenhuis en hij is
inmiddels weer thuis.
We wensen hun allen sterkte en goede moed.

Kerkelijk Bureau
Verhuisd: - Mevr. E.C. Pruissen van Barbierstraat 166 naar Buitenbaan 39A, Gorinchem (Wijk E)
- Dhr. C.G. Timmer van Prov. weg Noord 89 naar Prov. weg Noord 87 (Wijk E)
Agenda
-   maandag 14 maart, 20.00 uur, komt de gespreksgroep weer bijeen in de Almhof
-   dinsdag 15 maart,16.00 uur, Paasviering voor ouderen en alleenstaanden
-   dinsdag 15 maart , 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1
-   donderdag 17 maart, 20.00 uur, appèlavond CGB Land van Altena, in de Gereformeerde kerk in
Andel, Julianastraat 24; m.m.v. de heer M.Y. Klaver van Stichting De Ondergrondse kerk

Groothuisbezoek 25-35
Zondag 13 maart a.s. is de laatste avond in de serie van 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. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij
we inzicht krijgen in de geestelijke wereld en de gevaren voor geest, ziel en lichaam achter
bepaalde popmuziek, maar ook wat de mooie kant is van muziek en wat de bijbel ons daarover vertelt. We
kijken uit naar een mooie en leerzame bijeenkomst! Hartelijke groet, Elibert van Vark en Henjoëlle Schouten
Praise United Almkerk
Op zaterdag 5 maart hebben we in de Gereformeerde kerk het Praise United-project afgesloten met een
geweldig concert voor een volle kerk. Tijdens het concert is er een collecte gehouden voor Operatie
Mobilisatie. De opbrengst van de collecte is: 1868 euro en een bedrag aan 220 euro (aan eenmalige
machtigingen). Het was een avond waarop we God mochten danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor ieder
van ons persoonlijk doet en gedaan heeft. We zijn erg dankbaar dat we dit koorproject vanuit de vier kerken
van Almkerk hebben kunnen organiseren en we genieten nog na van alle mooie reacties, zowel van de
deelnemers als van bezoekers van het concert. Bedankt aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen
aan dit mooie project!
De organisatie van Praise United Almkerk (contactpersoon: Inge van den Berg)
Violenactie
Afgelopen donderdag was weer de violenactie van de diaconie en ZWO. Misschien hebben we u niet
thuisgetroffen en denkt u het nu zonder de violen te moeten stellen!
Maar... geen nood! U kunt ze vandaag nog nabestellen.
Dit kan m.b.v. de bestellijsten bij de uitgangen van de kerk. U kunt de violen bestellen per tray van 18 stuks
voor €10. De bestellingen worden bij u thuis afgeleverd.
Zingen op Paasmorgen
Als gemeenteleden van de kerken in Almkerk willen we evenals voorgaande jaren, zingen over de opgestane
Heer. We willen op 27 maart om 8.00 uur verzamelen bij de hoofdingang van Altenahove. Het zou fijn zijn als
u op de fiets komt, zodat we naar verschillende plaatsen in het dorp kunnen gaan, om te zingen. Als u een
instrument bespeelt wilt u dat dan meenemen. Zo kunnen we getuigen van Hem die ons leven geeft.
Na het zingen tot 9.00 uur is er nog precies tijd voor een kopje koffie in de Hervormde kerk en vervolgens
kunnen we in de kerken het feest van de opstanding vieren. Van harte uitgenodigd.
Nadere informatie: Jannie van Noorloos tel. 401639
Potgrondactie 28 maart
De activiteitencommissie biedt u de mogelijkheid om zakken potgrond/tuinaarde van 20 liter voor € 2.25 per
stuk te bestellen of 5 zakken voor € 10.-. U kunt de potgrond dit jaar ook komen kopen en gelijk meenemen
tijdens de paasmarkt op 28 maart in d’Ontmoeting.
Bestellen kan tot 28 maart via de intekenlijsten bij de ingang van de kerk of via de mail
(wihelmien@hetnet.nl ) of telefonisch (tel: 405645) bij Wilhelmien de Groot. Vervolgens maakt u het
verschuldigde bedrag over op: NL50RABO 0301525013 t.a.v. Geref. Kerk Almkerk o.v.v. actie potgrond of u
kunt het contant afgeven bij Wilhelmien de Groot, Burg. H. blokstraat 9 (o.v.v. naam).
Op zaterdag 2 april zal de bestelling bij u thuis worden afgeleverd.
De activiteitencommissie
Diensten zondag 20 maart
9.30 uur: dhr. A.P. Boer uit Brakel, zesde zondag in de 40dagentijd; Palmpasen.
Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk/catechisatie in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: ds. B. Ridder, zondagavondzangdienst m.m.v. Activo-Band o.l.v. Arie Verheij en organist Jan Spier
(uit Lopik). Het thema is: Onderweg naar Pasen.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ totale werk en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
De 40dagentijdcollecte op 20 maart 2016 is voor boerinnen in Ghana
Van honger naar genoeg. In het noorden van Ghana, aan de rand van de Sahel, wordt het alleen maar
droger. Het leven van de mensen die er wonen is een groot gevecht tegen de honger. Maar ondernemende
vrouwen in Noord-Ghana hebben een manier gevonden om dit gevecht te winnen: de kariténoot. Door de
Karitéboom te planten wordt erosie tegengegaan en extra inkomen gegenereerd. Met deze collecte geven we
vrouwen in Ghana de mogelijkheid dagelijks brood te verdienen. Geeft u mee? De diakenen.

	
  
	
  
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

