ZONDAG 24 JULI EN
ZONDAG 31 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 24 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. O.O. Grevink uit Waalwijk voor te gaan.
De schriftlezing is: Lucas 10: 1-9 & 17-20
We zingen: Psalm 84: 1en 6 / Lied 303: 1,2 en 3 / Psalm 66: 1 en 3 / Lied 967: 1, 2, 3, 5 en 7 / Lied 425
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt ds. C. Hendriksen uit Woudrichem te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
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).
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
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij dhr. Kees van der Water Kerkstraat 2,
4286BB, 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).
Mevr. Arendje van der Wel - Lagrouw, graaf van Hornestraat 9 (4286AG), heeft deze week een
hartoperatie ondergaan. Ze verblijft nog in het Amphia-ziekenhuis, (locatie Molengracht in Breda
kamer 361, unit 37, Postbus 90158, 4800 RK Breda). Zij komt mogelijk begin deze week weer naar
huis.
Mevr. Sjana Pruijsen, mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286BS), verblijft i.v.m. hartproblemen in het
Beatrixziekenhuis, hartafdeling, (Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Geboren
Een nieuw leven, geboren uit onze liefde. Zo klein, zo mooi, zo bijzonder. Welkom in ons leven, groot wonder!
Met deze woorden maken Reinier en Wenda Vos-Colijn, Buitenwaard 10 Wijk en Aalburg (4261 MG) dankbaar
en intens gelukkig bekend dat ze op 9 juli de ouders van een zoon zijn geworden: Jesse Willem Gerrit hebben
ze hem genoemd.
Van harte laten we hen delen in onze felicitaties, we wensen hun alle goeds, veel geluk en Gods zegen!
Breicafé
Donderdag 4 augustus is er weer Breicafé in d'Ontmoeting en wel van 14.00 tot 16.00 uur. Altijd welkom voor
een gesprekje, koffie, thee etc. ook zonder handwerk.

Overleden
Op dinsdag 12 juli overleed Antje Ottolina – Ans – van Dijk-van Tilborg in de leeftijd van 67 jaar. Ans
woonde met haar man Adrie aan de Voorstraat 28.
Vorig jaar september kreeg Ans te horen dat ze kanker had. Dat was een grote schok. Ze werd geopereerd en
de operatie verliep goed. Toen ze eenmaal weer thuis was ging het herstel langzaam, ze was moe en de
kracht van vroeger keerde niet terug.
In juni werd Ans opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De kanker bleek terug te zijn en kreeg ze de
boodschap dat ze niet meer beter kon worden – ze zou nog maar kort te leven hebben. Ze was blij dat ze
naar huis mocht, waar ze omringd werd door de mensen die haar lief waren.
Misschien eerder dan we verwachtten overleed ze vorige week dinsdag.
Ans sprak niet veel over wat er in haar omging. Ze vond het moeilijk om de situatie te aanvaarden en om
onder ogen te zien dat ze het leven en haar gezin moest loslaten. God leek soms ver weg. En tegelijk vond ze
steun bij de bijbel die altijd naast haar bed lag. Het was de bijbel in de Statenvertaling.
Bij alles wat er veranderde, boden de oude, vertrouwde woorden haar houvast, evenals de Psalmen in de
oude berijming.
Boven het overlijdensbericht staan woorden uit Prediker: Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis…
Woorden om je aan toe te vertrouwen, woorden van hoop.
We wensen Adrie, Aris, Elise en Erik en hun gezin de nabijheid van God.
Dat Hij hen tegemoet mag komen met troost en bemoediging.
Dat Hij hen mag vergezellen op de weg die voor hen ligt.
Maandag 18 juli werd in deze kerk de afscheidsdienst gehouden, waarbij we in het licht van Gods beloften Ans
hebben herdacht.
Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
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.
Oproep bouwcommissie
Dringend gezocht stratenmakers! graag aanmelden bij André Schonewille 0183-402895.

ZONDAG 31 JULI
Diensten
9.30 uur: ds. N. Dekker uit Almkerk, dit is een gezamenlijke ochtenddienst in de Gereformeerde kerk.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: ds. W. van Egmond uit Oisterwijk, dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
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).
Bloemengroet
De bloemengroet wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. M. Brienen - Ippel Antonialaan 80, 4286CW,
Almkerk.
Kindernevendienst
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.
Diensten zondag 7 augustus
9.30 uur: ds. E. Quaak - Kloet uit Prinsenbeek.
18.00 uur: kandidaat J.J. Hagendijk uit Rotterdam, 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 Jelda Rodermond.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

