ZONDAG 7 AUGUSTUS EN
ZONDAG 14 AUGUSTUS 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 7 AUGUSTUS
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. E. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek voor te gaan. Het thema is: de wind steekt op.
De schriftlezingen zijn: Prediker 1:1-14, Johannes 6:30-35 en Handelingen 3:1-10
We zingen: Lied 84:1,3,4 / Lied 100:2,4 / Lied 538:1 / Lied 534 / Lied 657:1,2,4 / kinderlied Door de kracht
(kinderopwekking 31) / lied 425
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt kandidaat J.J. Hagendijk uit Rotterdam te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
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 mevr. Arendje van der Wel - Lagrouw,
Graaf van Hornestraat 9, 4286 AG 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. Sjana Pruijsen, mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286BS), is weer thuis.
Mevr. Arendje van der Wel - Lagrouw, graaf van Hornestraat 9 (4286AG), is ook weer thuis.
Mini-break 2016
Dit jaar heeft de VO-jeugd een eigen seizoenstart en wel op 24 en 25 september. De mini-break staat dit jaar
geheel in het teken van Nacht Zonder Dak. Dit is een jongerenactie van Tear. Tijdens Nacht Zonder Dak
ervaren onze jongeren hoe het is om op straat te leven, we gaan voor één nacht slapen in een zelfgebouwd
krotje, zoals jongeren aan de andere kant van de wereld dagelijks doen. Het doel van deze actie is om
aandacht te vragen voor en geld op te halen voor de straatjongerenprojecten van Tear in Mumbai (India),
Santa Cruz (Bolivia) en de sloppenwijk Mathare (Kenia). Meer info is te vinden op:
www.nachtzonderdak.nl/Almerk of op www.tear.nl
De uitnodigingen voor NZD zijn intussen rondgebracht. Heb je ‘m gemist? Graag contact opnemen met Johan
(tel. 401234) of Antoinette (tel. 405040) of via e-mail: jongerengkalmkerk@gmail.com
Team Nacht Zonder Dak Almkerk / Charissa Schonewille, Dante van As, Mariska Groeneveld, Johan v/d Berg
en Antoinette Kant

ZONDAG 14 AUGUSTUS
Diensten
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: tentdienst, voorganger is mevr. C.A. de Peuter uit Noordwijk.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Zending 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. Sjana Pruijsen, mr. L.A.Donkerstraat 11,
4286 BS Almkerk.
Kindernevendienst
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.
Diensten zondag 21 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. D.M. Heikoop uit Rijswijk, 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
Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste
rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat (tablets voor
Altenahove).
Koster deze zondag is Henk Groeneveld.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE
Lied voor de morgendienst zondag 7 augustus
Het zonnelied van Franciscus van Assisi
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

