ZONDAG 10 APRIL 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. F.P. Leever uit Houten voor te gaan.
De lezingen zijn: Jeremia 32 : 36 – 41 en Lucas 24 : 35 – 48.
We zingen: LB 33, 1 en 2; LB 33, 8; LB 634; LB 713, 1 en 4; LB 713, 5; LB 620, 1, 6, 10, 11 en 12;
kinderlied; en LB 641.
Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk/catechisatie in d’Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt ds. B. Ridder te leiden, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde
kerk, themadienst in de serie over de tien geboden, aan de beurt is het zesde gebod.
Lezingen: Exodus 20: 13 / Matteüs 5: 21-26, 43-46 / Heidelbergse Catechismus zondag 40.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora en in
de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer en mevrouw M. Bos, Bloemweg 6,
4286 EJ, Almkerk.
Omzien naar elkaar
Mw. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG), is weer terug uit het ziekenhuis op haar
tijdelijke adres: Altenastaete, Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk.
Mw. Nel van Breugel, Hoekje 1 (4286 LN), verblijft in Altenastaete, Bergseveld 2, kamer 13, 4251 BV
Werkendam.
Mw. Woutje Romijn-Bouman, Knotwilg 15 (4286 DE), wordt maandag opgenomen in het Amphia
Ziekenhuis (locatie Molengracht, Postbus 90158, 4800 RK Breda) voor cardiologisch onderzoek.
Mw. Caroline van der Meijden-Verschoor, Bloemweg 1 (4286 EJ), ondergaat deze week een operatie
aan haar been.
We wensen hun goede moed en Gods nabijheid.
Agenda
vrijdag 8 t/m zondag 10 april clubkamp in Loon op Zand
dinsdag 12 april, 19.00 uur, kerkvisitatie in d’Ontmoeting
zaterdag 16 april is er een Thema avond met ds. Berry Haverkamp in JC de Pomp in Almkerk!
Ajeto!
Afgelopen vrijdag zijn we met zo’n 80 buurmannen/ buurvrouwen
vertrokken naar het Land van Kleef in Loon op Zand. Sindsdien hebben we
veel geklust, spellen gedaan, weinig geslapen en een ‘beetje’ gesnoept! Het
thema van het clubkamp is: Buurman & Buurman, Samen-Voor elkaar.
Vanmorgen houden we een kampdienst waarin er wordt gezongen, een
bijbel verhaal levendig wordt uitgebeeld. Daarna nog lekker buiten spelen
en eten en dan is het om 13.00 uur alweer tijd om door ouders opgehaald
te worden.
Fijne dienst en hartelijke klusgroeten van kampleiding en kinderen uit Land
van Kleef.

Verbouwing d’Ontmoeting
Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het riool voor dit moment gereed. Voor de pastorie bewoners
is er als tijdelijke vervanging voor de oude garage, een opslag mogelijkheid geplaatst.
Als de oude garage leeg is zal deze verwijderd worden om plaats te maken voor de nieuwe. Aansluitend aan
de sloop kan er gestart worden met het uitgraven van de fundatie voor de nieuwe garage met berging.
Aankondiging Kerkvisitatie op 12 april a.s.
In eerste instantie stond de kerkvisitatie gepland op 16 februari. Door omstandigheden is deze toen niet door
gegaan. Er is een nieuwe datum voor de visitatie: 12 april.
Het is gebruikelijk dat elke gemeente eens in de vier jaar “gevisiteerd” wordt. Een visitatie is een pastoraal
bezoek vanuit PKN, met als doel te informeren naar het geestelijke leven van de gemeente en indien mogelijk
mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.
Gemeenteleden kunnen de kerkvisitatoren spreken en hen situaties van algemeen belang onder de aandacht
brengen en hun inbreng leveren, tussen 19.00 -19.30 uur (in d’ Ontmoeting). De kerkenraad moedigt U aan
hiervan gebruik te maken.
Aangepaste kerkdienst te Woudrichem
Zondagmiddag 17 april a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Herv. kerk te Woudrichem (Kerkstraat 35). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem, en het thema luidt: “Een knuffel?”. Je mag een knuffel
meenemen naar de dienst.
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door: enkele enthousiaste gemeenteleden!
We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het
genot van een kopje koffie, thee of fris.
Tot ziens, Cora Antonides, tel.: 0162 69 39 09.
Kledinginzameling voor vluchtelingen
Voor het zomerseizoen willen we weer kleding inzamelen voor de vluchtelingen, die op dit moment in ons land
verblijven. Dit willen we doen in samenwerking met het Leger des Heils. U kunt kleding en schoenen
inleveren op 20 en 21 april van 18.30 u tot 20.30 uur in d’Ontmoeting. Wilt u de kleding/ schoenen in een
gesloten plastic zak afgeven? Doet u ook weer mee? Alvast hartelijk bedankt!
Ambtsgroep Missie en Diaconaat
Diensten zondag 17 april
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: dhr. R. Pierik, vesper.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE
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