              
  

                    
                            
              
  
                                                                  ZONDAG  15  MEI  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. Muzikale medewerking: Chiel van Breugel, trompet en
Celis Dekker, orgel.
De lezingen zijn: Handelingen 2: 1-13 & Galaten 5: 13-26, het thema is: (z)onder stroom.
We zingen: Psalm 87 / Lied 705: 1 / Lied 676 / Lied 656: 1 en 3 / Lied 672: 1 en 3 / Lied 841: 1 en 2 / Lied
422 / Kinderlied / EL 150: 1 en 2 (zie tekst hieronder)
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil’ge Geest terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
breng uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortrilt.

De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk te leiden.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/Zending en 2de rondgang Bloemenfonds.
De Pinksterzendingscollecte is bestemd voor jongeren in Rwandese kerk.

rondgang Kerk in

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

	
  
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de bewoners van Knotwilg 27, 4286 DE,
Almkerk.
Omzien naar elkaar
-‐   Dhr. Adrie van Dijk, Voorstraat 28 (4286 AL), verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling 4 West 405,
Postbus 90, 4200 AB Gorcum); hij hoopt met de Pinksterdagen weer thuis te zijn.
-‐   Dhr. Henk Pruijsen, Mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286 BS), verblijft eveneens in het Beatrix Ziekenhuis
(afdeling 3 Oost 343, Postbus 90, 4200 AB Gorcum).
Kerkelijk Bureau
Vertrokken:
Naar de Prot. Gemeente te Breda, Mevr. S. van Meggelen, Voorstraat 14 (Wijk C)
Verhuisd:
Dhr. P.P. Schermers (Paul) van Emmikhovenseweg 2 (Wijk G) en Mevr. H.C. Nijhof (Carola)
van Rijksweg 77A, Nieuwendijk (Wijk E) naar Wisselslag 3 (Wijk D)
Agenda
-‐   zaterdag 14 mei, lopend vuurtje, start 9.30 uur in de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk
Verbouwing d’Ontmoeting
Het metselwerk aan de borstwering is inmiddels bijna gereed. Aansluitend zal het grondwerk aangevuld
worden, zodat de vloer weer goed te bereiken is voor de timmerlieden.
De bouwcommissie heeft de 41ste vergadering gehad en hierin is gesproken over de inrichting van het plein
voor d’Ontmoeting. Tijdens de gemeentevergadering 30 mei zullen de plannen hiervoor worden toegelicht.
Ook nu zijn de werkzaamheden weer te volgen op de website.

Oproep vrijwilligers grote schoonmaak op zaterdag 28 mei
Het is niet uw of mijn hobby. Toch moet het gebeuren! De jaarlijkse schoonmaak van de kerk.
We doen dat op zaterdagochtend 28 mei van 09.00 tot 12.00 uur. Wij willen het gezellig houden, maar wel
met een mannetje of 40 de zaak binnen en buiten serieus schoonmaken.
Koffie of een broodje hoef je niet mee te brengen. Wel graag schoonmaakmaterialen zoals sponzen, zemen,
stofdoeken, bezems, werkemmers, hoge(re) huishoudtrapjes en heel veel goede zin.
Nee, niet je hobby, maar geef je toch op om mee te doen bij Ad van Andel, tel. 401003, andelaj@planet.nl.
Een paar mensen deden dat al, maar er zijn nog veel meer mensen nodig!
Mocht je op zaterdag niet kunnen, maar wel op de vrijdagavond daarvóór, geen punt. Er zijn voldoende
voorbereidende werkzaamheden, met name voor mannen, waar je kunt meehelpen.	
  
Belijdenis
De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat in de morgendienst van zondag 29 mei belijdenis van hun
geloof hopen af te leggen:
Bert Hendriksen, Provincialeweg Noord 15
Tamara Hendriksen-Romijn, Provincialeweg Noord 15
Tineke van Leent, Rijksweg 142 Nieuwendijk
Carlo van Zanten, Dirkappel 33 Nieuwendijk
Linda van Zanten-Mulder, Dirkappel 33 Nieuwendijk
We zien met hen uit naar een fijne en gezegende belijdenisdienst!
Gemeentevergadering
Op maandagavond 30 mei a.s. om 19.30 uur, hopen wij onze jaarlijkse gemeentevergadering te houden
in d’ Ontmoeting.
Wij hopen dat vele leden van onze gemeente deze avond zullen bijwonen.
Naast het bespreken van de algemene gang van zaken, willen we uitgebreid stilstaan bij het beleidsstuk van
PKN: Waar een woord is. In Kerk wijzer van mei heeft u hier al iets over kunnen lezen. Martin Wijnans zal
hierbij als gespreksleider fungeren.
De stukken betreffende deze vergadering liggen vanaf vandaag voor u klaar bij de uitgangen van de kerk. U
kunt deze stukken ook vinden op de website van de kerk.
We zien u graag op de gemeentevergadering.
Oratorium “Schepping” in Almkerk
In Kerkwijzer heb ik een voorlopige datum genoemd voor de uitvoering van oratorium Schepping in Almkerk.
Intussen is de definitieve datum vastgesteld op 24 september.
Noteert u die datum in uw agenda?
Namens mannenkoor Onderling Genoegen, Ad van Andel
Diensten zondag 22 mei
9.30 uur: ds. S. van Meggelen uit Breda.
18.30 uur: ds. B. Ridder, zondagavondzangdienst m.m.v. Hendrie Westra, marimba en Celis Dekker, orgel.
Het thema is: Overhoop & over hoop.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Ochtenddienst 22 mei
Zondag 22 mei is er tijdelijk geen stroom aanwezig in de kerk tijdens de ochtenddienst.
Op de Voorstraat zal er dan door Enexis tussen 8.30 en 12.00 uur groot onderhoud worden uitgevoerd.
In de ochtenddienst zal er geen beamerpresentatie zijn.
Wilt u voor zover u in het bezit bent van het nieuwe liedboek dit meenemen, liederen zullen ook op een
liederenblad worden	
  afgedrukt.	
  
Zondagavond 22 mei
Hendrie Westra hoopt weer mee te werken aan de zangdienst. Hij bespeelt zoals altijd de marimba en hij zal
deze keer speciaal voor kinderen zijn instrument demonstreren en uitleg geven. Natuurlijk is dit voor iedereen
interessant, dus komt allen!!

	
  
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

