ZONDAG 10 JULI EN
ZONDAG 17 JULI 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

ZONDAG 10 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De schriftlezingen zijn: Numeri 27: 12-23 & Deuteronomium 34
We zingen: Psalm 90: 1 en 8 / Lied 858 / Lied 753: 1 en 2 / Lied 753: 3 en 6 / Lied 756: 1, 2, 3 en 6 /
Kinderlied / Lied 968: 1, 4 en 5
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst
in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
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.
Collecte gezamenlijke zomeravonddiensten
De collecte tijdens de zomeravonddiensten (van 10-7 t/m 21-8) is deze keer bestemd voor Altenahove. In
Altenahove is er behoefte aan tablets voor dementerende bewoners. Deze tablets kunnen gebruikt worden om
foto's van vroeger te bekijken of om liedjes van vroeger te beluisteren. We hopen genoeg geld in te zamelen
om twee tablets te kunnen kopen.
Van harte bij u aanbevolen!
De diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer Jan Schmidt, Antonialaan 100B,
4286 CW.
Omzien naar elkaar
Dhr. Henk Pruijsen, Mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286 BS), verblijft in Altenahove, afdeling Guldenroede,
kamer 110 (Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Marc van Bragt, Midgraaf 8 en Tineke van Bragt-van Leent, Rijksweg 142, Nieuwendijk, naar
Midgraaf 4A (Wijk C)

Einde soeplepel actie
Dit seizoen zijn er heel wat gezamenlijke soeplepel maaltijden geweest. We hopen dat u een fijne tijd met
elkaar heeft gehad. Aan het einde van dit seizoen willen we ook de soeplepel actie sluiten. Als u de soeplepel
op dit moment in uw bezit heeft, dan mag u deze samen met het schriftje inleveren bij Wilma Jongkind,
Vlinderslag 23, tel. (0183) 30 46 54. Alvast hartelijk bedankt hiervoor!
Ambtsgroep Missie en Diaconaat
Verbouwing d’Ontmoeting
Inmiddels is de 43ste bouwvergadering gehouden en zijn er de nodige besluiten genomen voor de afrondende
fase. Buiten is er gestart met het afwerken van de garage/berging. De kozijnen en deuren zijn gereed en
kunnen gemonteerd worden. De werkzaamheden aan het plein worden verder voorbereid en direct na de
vakantie zal de aannemer starten zodat het op de startzondag klaar zal zijn. Ook is er een aanpassing
gemaakt aan de geluidsinstallatie in d’Ontmoeting, zodat de avonddiensten voor de kerkradioluisteraars beter
te volgen zullen zijn. Al met al nog enkele drukke weken voor de boeg, maar we gaan gestaag richting de
oplevering.
Ook nu zijn de werkzaamheden weer te volgen op de website.
Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode verschijnt de kerkbrief eens per 14 dagen en wel op 10 juli, 24 juli en 7 augustus; 21
augustus is weer de eerste wekelijkse kerkbrief.

ZONDAG 17 JULI
Diensten
9.30 uur: ds. H. Bouma uit Kampen.
18.30 uur: dhr. J. Lankhaar uit Wijk en Aalburg, dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
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 Diaconaat (tablets voor Altenahove).
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. Gerrie Teuling-Wegenaar, Graaf van
Nieuwenaarstraat 20 (4286 AD).
Kindernevendienst
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.
Diensten zondag 24 juli
9.30 uur: ds. O.O. Grevink uit Waalwijk.
18.00 uur: ds. C. Hendriksen uit Woudrichem, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Kerk
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat (tablets voor Altenahove).
Koster deze zondag is Huib Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

