ZONDAG 20 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 dhr. A.P. Boer uit Brakel voor te gaan. Het is de zesde zondag in de 40dagentijd;
Palmpasen. Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk/catechisatie in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden, zondagavondzangdienst m.m.v. Activo-Band
o.l.v. Arie Verheij en organist Jan Spier (uit Lopik). Het thema is: Onderweg naar Pasen.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/totale werk (boerinnen in Ghana) en 2de rondgang Ora.

rondgang Kerk in

Uitleg van de symbolische schikking
In de schikking staat een gouden kroon centraal als symbool van koninklijke waardigheid. De groene bladeren
en het rode doek vertellen van het "hosanna" dat Jezus begeleidt bij zijn intocht in Jeruzalem. Het beeldje
symboliseert de 'ontmoeting' die plaats vindt Jezus en het volk.
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.
Jeugdkerk
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
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. M. van Wijk- van der Vliet,
Antonialaan 70, 4286 CW, Almkerk.
Omzien naar elkaar
In het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht, Postbus 90158, 4800 RK Breda) verblijft mw. Jolanda
van den Broek, Vlinderslag 26 (4286 GC). Jolanda werd getroffen door een zwaar hartinfarct. Haar
situatie is zorgelijk.
Mw. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG) verblijft tijdelijk in Altenastaete,
Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk.
Mw. Nel van Breugel, Hoekje 1 (4286 LN), ondervindt veel hinder van ernstige en pijnlijke
heupslijtage. Bewegen kan ze maar in beperkte mate. In korte tijd is ze afhankelijk geworden van een
rollator en van thuiszorg.
Dhr. Dirk Ewijk, Emmikhovenseweg 12 (4286 LH), kreeg te horen dat hij lymfeklierkanker heeft.
Inmiddels is er een chemokuur van start gegaan.
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) hoopt deze week uitslag van een scan te krijgen.
Opnieuw zal dan bekeken worden met welke behandelwijze men verder kan gaan.
Zo zijn er op verschillende adressen veel zorgen. Dat God hen allen bemoedigend mag vergezellen op
hun wegen.

Agenda
dinsdag 22 maart, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij de fam. K. v/d Meijden, Anjerlaan 6
vrijdag 25 maart, 15.00 uur, avondmaalsviering in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zaterdag 26 maart is er weer een Game-Experience in JC de Pomp in Almkerk!
Gegevens voor de kerkbrief
De gegevens voor de kerkbrief van volgende week zondag 27 maart kunnen worden ingeleverd tot
woensdagavond 23 maart 17.00 uur!
Diensten in de Stille Week en Pasen
Witte Donderdag, 24 maart, 19.30 uur, avondmaalsviering, met muzikale medewerking van Corina de
Peuter, zang en Celis Dekker, orgel, voorganger ds. Bert Ridder; de collecten zijn bestemd voor 1ste
rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat. Koster is Henk Groeneveld.
Goede Vrijdag, 25 maart, 19.30 uur, voorganger ds. M.F. Meender-van Hof uit Nieuwendijk, met
muzikale medewerking van Celis Dekker op het orgel. Koster is Pim Sprangers.
Stille Zaterdag, 26 maart, 21.00 uur, Paaswake, met zang van Corina de Peuter en Celis Dekker op
het orgel, voorganger dhr. Roel Pierik. Koster is Jan Verhoeven.
De Avondmaalscollecte op Witte Donderdag: Stichting Tweede Thuis in Altena
Begin 2016 is Stichting Tweede Thuis een kleinschalige woonvorm in Werkendam gestart. Hier wonen acht
gehandicapte mensen als gezin samen met de huisouders (zorgouders). Dit concept is uniek in Nederland en
garandeert continuïteit van de zorg door steeds dezelfde vertrouwde mensen. De zorgkosten, de huurkosten
en de basiskosten voor levensonderhoud kunnen door de bewoners zelf worden betaald. Alle bijkomende
kosten moeten uit andere inkomsten worden betaald. Om deze reden is een fonds voor Stichting Tweede
Thuis opgericht. Om de pot van dit fonds gevuld te houden, willen wij de Avondmaalscollecte hieraan
besteden. Geeft u ook? De diakenen.
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
Activiteiten op 2de paasdag 28 maart a.s. bij d’Ontmoeting
Wat staat er allemaal op het programma op 2e Paasdag?
auto- of fietspuzzeltocht. Inschrijven tussen 14-15 uur. Kosten zijn € 5,- per auto of per gezin
(fietspuzzeltocht), incl. lot voor loterij welke na afloop wordt gehouden.
Verkoop van planten, snijbloemen en potgrond
Lekkere frietjes/ snacks/ poon.
U kunt natuurlijk ook gezellig wat komen drinken/eten zonder aan de activiteiten deel te nemen. Indien
vervoer een probleem is, dan kunt u dit melden bij Wilhelmien de Groot (tel: 405645). U wordt dan thuis
opgehaald/gebracht. We hopen op mooi weer en natuurlijk op uw komst! De activiteitencommissie
Verbouwing d’Ontmoeting
We gaan weer van start met in eerste instantie het aanpakken van het hoofdriool in de toegangspaden. Het
stelsel zal geheel vernieuwd gaan worden waarbij er een splitsing komt tussen vuilwater en een
schoonwaterriool. Dit zal enige overlast geven op de toegangspaden, maar kerk en pastorie blijven
toegankelijk. U kunt de werkzaamheden volgen via de website.
Diensten zondag 27 maart
9.30 uur: ds. B. Ridder, Pasen; m.m.v. Celis Dekker op het orgel en het koperensemble uit Nooit Gedacht.
Tien minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
18.00 uur: ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger Tony Boer uit Brakel,
m.m.v. gospelkoor Haeel Immanoe en de huisband.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/jeugdwerk en 2de
rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

