ZONDAG 5 JUNI 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 beide diensten vieren we het avondmaal (aan tafel).
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De lezing is: Numeri 12
We zingen: Psalm 63: 1 en 2 / Lied 858 / Gezang 107: 1 en 4
(Liedboek 1973) / Lied 672: 5 en 6 / Lied 985: 1 / 76: 4 /
Psalm 116: 3, 6 en 8 / Lied 103C: 1 en 3
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te
drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. E. Quaak- Kloet te
Prinsenbeek te leiden.
De lezing is: Lucas 5:17-26
We zingen: Psalm 107: 1 en 7 / Lied 675: 1 / Lied 405: 4 /
Lied 632: 1 / Lied 632: 2 en 3 / Lied 650: 1, 2, 3,
4 en 7 / Lied 221 / Lied 425
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat (hongersnood in Ethiopië) en 2de rondgang Kerk.
Avondmaal Antonia
Ook is er deze zondag avondmaalsviering in Antonia, aanvang 15.00 uur, ds. B. Ridder hoopt voor te gaan.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij dhr. Dirk Ewijk, Emmikhovenseweg 12,
4286 LH Almkerk.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Lydia Zimmer gegaan.
Omzien naar elkaar
Dhr. Henk Pruijsen, Mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286 BS), verblijft in Altenahove, afdeling Guldenroede,
hij is verhuisd naar kamer 110 (Rivierenland 1, 4286 DC).
Mw. Gerrie Teuling-Wegenaar, Graaf van Nieuwenaarstraat 20 (4286 AD), verblijft in het Amphia
Ziekenhuis (locatie Langendijk, unit 8, Postbus 90157, 4800 RL Breda).
Mw. Mien Gorree, Hoekje 13 (4286 LN) wordt maandag 6 juni opgenomen in het Elisabeth Ziekenhuis
(Afdeling C2, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg) voor een operatie aan de schedel. Naar verwachting
komt ze in de loop van de week weer naar huis.
Mw. Liana Boevé, Melkweg 20 (4286 CE) is afgelopen week geopereerd aan de verwondingen die ze
eerder bij een val had opgelopen. Naar verwachting is ze inmiddels weer in Almkerk, voorlopig op het
ouderlijk adres: Provincialeweg Zuid 50 (4286 LM).
Dhr. Henri Colijn, Ravelijn 22 Woudrichem (4285 ED), kreeg te maken met een gebroken knieschijf;
dat betekent voorlopig revalideren.

Geboren
Op 22 mei werd in het gezin van Gerwin van Drunen en Marleen Kolff, Veldweg 10 (4286 EK) een zoon
geboren: Faas Teun Dinant – Faas is het broertje van Gijs en Boas. Van harte gefeliciteerd en we wensen hun
veel geluk!
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Dhr. J. van de Water van Kerkstraat 2 (Wijk A) naar Antonialaan 58 (wijk B)
Mevr. S.H.W. (Shari) Verhoeven van Brugstraat 5 (Wijk G) naar De Borchgravestraat 24 (Wijk A)
Vertrokken: Naar de Prot. Gemeente te Lexmond, Mevr. M. (Marianne) van der Stelt, de Borchgravestraat 15
(Wijk A)
Agenda
vrijdag 3 juni, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
maandag 6 juni, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 6 juni, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
zaterdag 11 juni is er weer een Game-Experience in JC de Pomp in Almkerk
vrijdag 10 en zaterdag 11 juni, is het jaarlijkse Tienerfriends afsluitingsweekend voor jongeren tussen
de 12 en 16 jaar
Schoonmaak kerk
Vorige week zaterdag heeft de kerk de gebruikelijke voorjaarsschoonmaak ondergaan. Het team van
vrijwilligers was weliswaar iets kleiner dan voorgaande jaren, maar wel met veel goede zin!
Met de nadruk op de kerkzaal, waar de verbouwing toch wel sporen had gelaten, werkten we ons door
d’Ontmoeting en konden we alles fris achterlaten.
Het was gezellig als vanouds. Zo gezellig zelfs, dat twee vrijwilligers zich hebben gemeld voor het team dat de
wekelijkse beurten op zich neemt. Daar zouden we graag een derde teamlid bij hebben. Er zijn dan 7
complete teams, zodat er door elk team slechts om de 7 weken maximaal 2 uurtjes gewerkt hoeft te worden.
Daar moet overheen te komen zijn, toch? Meldt u aan bij Ad van Andel, tel. 401003, andelaj@planet.nl.
Diensten zondag 12 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. B. Ridder, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Dit is een themadienst over de tien
woorden. Aan de beurt is het achtste gebod: steel niet.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

