ZONDAG 17 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. B. Ridder voor te gaan.
De lezing is: Jona 1-2: 1.
We zingen: Psalm 24: 1 en 2 / Psalm 86: 5 / Psalm 86: 4 / Lied 178: 1, 2, 3, 6 en 9 / Lied 361 / Kinderlied:
Dank U voor de wondren die gebeuren / Lied 423.
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt dhr. R. Pierik te leiden.
Dit is een vesper in d’ Ontmoeting over Psalm 151.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Diaconaat en 2de rondgang Ora.

rondgang

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer M. Kant, Knotwilg 9, 4286 DE,
Almkerk.
Omzien naar elkaar
Mw. Woutje Romijn-Bouman, Knotwilg 15 (4286 DE), is weer thuis uit het ziekenhuis.
Dhr. Wil Teuling, Kruisstraat 4 (4286 AN) is opgenomen in het Beatrix Ziekenhuis (Oost 341, Postbus
90, 4200 AB Gorinchem)
Overleden
Op zaterdag 9 april, overleed Neeltje – Nel – van Breugel. Ze werd 69 jaar. Ze woonde in Hoekje 1.
Velen kennen Nel als een stille vrouw, iemand die niet op de voorgrond treedt. Tegelijk was ze ook betrokken
en actief.
Ze werkte als coupeuse in het atelier van kledingzaak Hamberg in Gorcum.
Ook toen ze al met pensioen was, deed ze nog geregeld naai- en verstelwerk.
Verder was ze o.a. actief in de CPBV, voor de EHBO en ze was wijkmedewerkster in onze kerk.
Fietsen deed ze graag – in de zomerperiode ging ze altijd met de fietsclub op maandagavond een rondje
maken.
Vorig jaar werd ze ziek, er werd kanker geconstateerd.
Ze kwam goed door de behandelingen heen, al wist ze dat ze niet beter kon worden.
Gaandeweg kon ze de draad weer oppakken en haar bezigheden weer doen.
In februari kreeg ze rugklachten en ook had ze veel last van haar heup. In een paar weken tijd veranderde
haar situatie compleet: van zelfstandig naar helemaal afhankelijk.
Uiteindelijk kwam ze in het ziekenhuis terecht – ze wist dat er meer aan de hand was dan alleen heupslijtage.
Ze hield er rekening mee dat haar levenseinde nabij was.
Ze verhuisde nog naar Altenastaete in Werkendam.
Dat haar verblijf daar maar zo kort zou zijn, had niemand kunnen vermoeden.
Op vrijdag 15 april hebben we in een dienst van Woord en Gebed afscheid van Nel genomen. We hebben haar
herdacht in het licht van onze herinneringen en in het licht van woorden uit Psalm 91. Daarna hebben we haar
begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen haar familie troost en bemoediging in verlies en gemis.

Agenda
donderdag 21 april, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Bert en Tamara Hendriksen, Provincialeweg
Noord 15
vrijdag 22 april is er weer een filmavond aan boord van de Friendship.
zaterdag 23 april is er weer een Game-Experience in JC de Pomp in Almkerk!
Verbouwing d’Ontmoeting
De oude garage/berging is inmiddels gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe.
Komende week zal het terrein worden ingemeten en de exacte locatie van de nieuwe garage met berging
worden uitgezet. Hierna kan het uitgraven en egaliseren beginnen. Naar verwachting zal over een week
gestart worden met het fundament en de vloer.
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.
Opbrengst activiteiten
De afgelopen maand zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, die het volgende hebben opgebracht:
2de Paasdag met de autopuzzeltocht en minimarkt € 2000.00, de potgrondactie en de voorjaarsworkshop
samen € 500.00.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor haar/zijn bijdrage op welke manier dan ook.
De activiteitencommissie
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 uur 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 24 april
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. E.J.N. Kronenburg uit Hendrik-Ido-Ambacht, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger Wim Grandia uit Nieuw
Vennep, m.m.v. gospelkoor Barechja uit Giessen/Rijswijk en de huisband.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang
Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

