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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 Paasmorgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst
beginnen we met samenzang.
Met muzikale medewerking van koperensemble Nooit Gedacht o.l.v. Gerard de Krom, Celis Dekker, orgel en
Corina de Peuter-Arendse, zang.
De lezingen zijn: Marcus 16: 1-8 & Jesaja 43: 14-21.
We zingen voor de dienst: Gezang 221: 1 (Liedboek 1973) / Lied 642: 1, 2, 4 en 8 / EL 125: 1 / Weet je dat
de lente komt.
We zingen in de dienst: Psalm 98: 1 en 3 / Lied 624: 1 en 2 / Lied 637: 1 en 4 / Lied 632: 1 en 2 / Lied 633 /
Lied 809 / Lied 630: 1, 2 en 4 / Kinderlied / Lied 634.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland te leiden, gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Interkerkelijke jeugdsamenkomst
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Voorganger is Tony Boer uit
Brakel, m.m.v. gospelkoor Haeel Immanoe en de huisband.
Collecten
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.
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. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG) verblijft tijdelijk in Altenastaete,
Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk.
Agenda
-   vrijdag 25 maart, 15.00 uur, avondmaalsviering in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
-   dinsdag 29 maart, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Linda en Carlo van Zanten, Dirkappel 33
Nieuwendijk
-   zaterdag 2 april is er een verrassingsavond in JC de Pomp in Almkerk!
Verbouwing d’Ontmoeting
Dinsdag na de Pasen gaat de fa. van der Stelt van start met het aanpakken van het hoofdriool in de
toegangspaden. In de loop van de week worden de voorbereidingen gemaakt voor het slopen van de oude
garage/berging bij de pastorie, om plaats te gaan maken voor de nieuwe.
Vorig jaar zijn we ook gestart op 3e paasdag met het leegmaken van d’-Ontmoeting, ontstaat er een traditie?

Overleden
Op zaterdag 19 maart overleed Jolanda van den Broek.
Ze werd 47 jaar.
Jolanda was de partner van Gerbert Kant, ze woonden aan de Vlinderslag 26.
Ze waren ongeveer een jaar samen en bouwden aan een nieuwe toekomst.
Twee weken geleden werd ze getroffen door een zwaar hartinfarct.
De situatie was zorgelijk, het was leven tussen hoop en vrees.
Gaandeweg werd duidelijk dat Jolanda het niet zou halen.
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart is ze rustig heengegaan.
We vertrouwen Jolanda toe aan de handen van God.
Jolanda was een sprankelende en innemende persoon, een levensgenieter en een mensenmens.
In de korte tijd dat ze hier woonde had ze al in de harten van veel mensen een plekje gekregen.
Zorgzaamheid kenmerkte haar ook, als moeder was ze er helemaal en altijd voor haar kinderen Emiel en
Jesse – en evengoed was ze er voor de kinderen van Gerbert, Michelle en Lisa.
Op vrijdag 25 maart hebben we de dankdienst voor haar leven gevierd. We hebben stilgestaan bij woorden uit
het Evangelie: Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen. Woorden over zorgzaamheid en tegelijk
woorden van troost en bemoediging.
Daarna hebben we Jolanda begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen Gerbert, Emiel en Jesse, Michelle en Lisa, de familie van Jolanda, allen die haar missen, Gods
nabijheid, dat Hij hen mag vergezellen.
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
Hallo allemaal
Mijn naam is Henjoëlle Schouten en ik doe het tweede jaar
Elk jaar gaan we 3 weken op zendingsreis. Dit jaar gaan we
Wilt u de kinderen in Roemenië helpen? Kom dan op zondag 3
ontmoeting.
U kunt dan genieten van een heerlijk stukje versgebakken cake voor

van de De Katapult in Den Helder.
naar Roemenië, net als vorig jaar.
april na de dienst koffie drinken in de
€1,- per plak.

Voorjaarsworkshop Activiteitencommissie donderdag 7 april a.s.19.30 uur
We maken een tafelstuk met veel mooie voorjaarsbloemen op een ondergrond van 24 x 60 cm. Je hoeft echt
geen bloemschikster te zijn, want moeilijk is het niet. Leuk is het wel. Kosten: € 17,50 incl. materialen en
koffie/thee.
Zelf meebrengen: snoeischaar, draadtangetje, mesje, vaatdoekje. Opgeven kan t/m 4 apr. bij voorkeur via de
mail: marianne.groeneveld@hotmail.com of anders op 06-31990818. Voor meer info en foto's zie Kerkwijzer
mrt-apr.
Diensten zondag 3 april
9.30 uur: dhr. H. Dekker uit Dussen.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: zangdienst in de traditie van Jan van den Driest, m.m.v. Celis Dekker, orgel, Chiel van Breugel,
trompet en Roel Pierik spreekt verbindende teksten.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
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