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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 morgendienst hoopt ds. A.A.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg voor te gaan. Het thema is: Hoe je tot
bloei komt als een amandelboom.
De lezingen zijn: Numeri 17, 6-28 en Jeremia 1, 4-11
We zingen: Psalm 96, 1. 6 en 7 / Gezang 213, 1 en 2 / Psalm 1, 1 / Gezang 670, 1 en 7 / Psalm 92, 7 en 8 /
Gezang 513, 1. 2 en 3/ Psalm 68, 7/ Gezang 899, 1 en 4
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. J. van den Hout uit Raamsdonkveer te leiden.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

	
  

Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de familie van Dijk- van Tilborg, Voorstraat
28, 4286 AL, Almkerk en de tweede bloemengroet is bestemd voor familie Teuling, Kruisstraat 4, 4286 AN,
Almkerk.
Omzien naar elkaar
-‐   Dhr. Henk Pruijsen, Mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286 BS), verblijft in Altenahove, afdeling Guldenroede,
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. Ans van Dijk-van Tilborg, Voorstraat 28 (4286 AL) verblijft op moment van schrijven in het
Beatrix Ziekenhuis (nu op Afdeling 5 Oost, kamer 542, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem). Ze hoopt
een dezer dagen naar huis te kunnen. Het bericht dat er geen herstel mogelijk is, is hard
aangekomen. Adrie en Ans willen graag rust, dus liever de eerstkomende tijd geen bezoek aan huis.	
  

Agenda
-‐   maandag 20 t/m donderdag 23 juni, fietsvierdaagse , vertrek 18.00 uur bij d’Ontmoeting
-‐   zaterdag 25 juni is de afsluiting van het seizoen 2015-2016 in JC de Pomp in Almkerk! We gaan zoals
gebruikelijk met elkaar barbecueën...
Examens
Op moment van schrijven is nog niet van iedereen bekend hoe de uitslag van de examens is… Wie geslaagd
is: van harte gefeliciteerd! Wie opnieuw aan de slag moet: sterkte en goede moed. En jullie allemaal een fijne
vakantie gewenst!
D’n Opstap / Nienix op kamp
Zoals u misschien is opgevallen zit er vandaag weinig jeugd in de kerk. Dit heeft een reden: als afsluiting van
het afgelopen seizoen zijn d’n Opstap en Nienix weer op kamp. Dit jaar zoeken we het over de grens en zijn
we dit weekend in het Belgische Mol.
Het thema voor dit jaar is “Wie is in Mol”. We hopen met de gezamenlijke jeugd van de Gereformeerde en
Hervormde Kerk weer op prachtig weer.
Het is vast weer een supergezellig kamp, waarin we veel buitenspellen doen en waarin ook Gods woord een
plaats heeft.
De leiding van d’n Opstap / Nienix.

Fietsvierdaags 20 t/m 23 juni 2016
Wat is er fijner dan met z’n allen gezellig mee doen aan de fietsvierdaagse? De routes zijn zo'n 20 - 25
kilometer per dag. Er kan op genoemde dagen gestart worden vanuit d’Ontmoeting vanaf ongeveer 18.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per avond of € 5,- voor alle 4 de avonden. De routes zijn geschikt voor het
hele gezin. Halverwege de route is er uiteraard de verdiende "koffiestop".
We zijn nog op zoek naar mensen die een cake of iets dergelijks willen bakken voor bij de koffiestop. Neem
daarvoor even contact op met Wilhelmien de Groot (tel.nr. 405645) of mail (wihelmien@hetnet.nl).
Donderdagavond is er na de fietstocht nog gelegenheid om wat te drinken bij d’Ontmoeting.
Wij hopen u te mogen ontmoeten! De activiteitencommissie
Huwelijk
Op vrijdag 1 juli hopen Marc van Bragt (Midgraaf 8, 4286 LZ) en Tineke van Leent (Rijksweg 142, 4255 GP
Nieuwendijk) te trouwen. De kerkdienst waarin ze Gods zegen over hun huwelijk vragen, is om 19.00 uur in
onze kerk. We wensen het bruidspaar een fijne dag, alle goeds en veel geluk!
Hun adres wordt: Midgraaf 4A, 4286 LZ.
Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking
In de zomermaanden kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking vakantie vieren in Vakantiehotel
‘De Werelt’ in Lunteren en nu ook in de nieuwe vakantieaccommodatie Rooseveltpaviljoen in Doorn. De
vakantiegasten worden tijdens de activiteiten begeleid door ervaren vrijwilligers. Van de vakantiegasten wordt
verwacht dat zij zelfstandig, eventueel met rollator, binnenshuis kunnen lopen, geen aangepaste hotelkamer
nodig hebben en goed in een groep kunnen functioneren. Voor meer informatie; www.vakantiebureau.nl
Namens de diakenen, Helene Plomp
Diensten zondag 26 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder, Maas van Burgel (Schans 4, 4285 EC Woudrichem) ontvangt het teken van de doop.
Na dienst is er koffie, thee en fris in d’Ontmoeting.
18.00 uur: ds. L. van Wingerden uit ’s-Hertogenbosch, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
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 Diaconaat.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
18.30 uur: SING OUT bij de muziektent voor Het Verlaat, voorganger is Hannie Wijnands uit Almkerk; m.m.v.
local vocals.

	
  
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

