ZONDAG 21 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
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De schriftlezing is: 2 Koningen 5: 1-15a
We zingen: Psalm 138: 1 en 2 / Lied 215: 1 en 2 / Lied 215: 6 en 7 / Lied 174 / Lied 350: 3, 4, 6 en 7 /
Kinderlied / Psalm 87: 2, 3 en 4
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt ds. D.M. Heikoop uit Rijswijk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Groeneveld.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang Kerk en 2 de rondgang
Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1 ste rondgang Kerk en 2 de 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 Ge reformeerde kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Betty de Peuter, Ravelijn 19, 4255
EE, Woudrichem.
Omzien naar elkaar
Dhr. Wim van Beek, Molenstraat 15 (4286 AP), werd ten gevolge van hartklachten opgenomen voor
onderzoek in het Beatrix Ziekenhuis (Afdeling 3 Oost, kamer 348, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Irmgard Bos-Martin, Bloemweg 6 (4286 EJ), werd getroffen door een herseninfarct; inmiddels
verblijft ze in Altenahove, afdeling Guldenroede, kamer 125 (Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Henk Pruijsen, Mr. L.A. Donkerstraat 11 (4286 BS), is nu blijvend verhuisd naar Altenahove,
afdeling Guldenroede, kamer 110 (Rivierenland 1, 4286 DC).
Kerkelijk Bureau

Verhuisd:

Vertrokken:

fam. N. van As van Midgraaf 3 (Wijk C) naar Zandsteeg 1, Nieuwendijk (Wijk E)
naar de Geref. Kerk te Nieuwendijk, Dhr. J. van der Stelt, Vlinderslag 47 (Wijk D)

Bevestiging/afscheid ambtsdragers
Met dankbaarheid maakt de kerkenraad melding dat in de ochtenddienst van 11 september a.s. dhr. Henk
Groeneveld bevestigd zal worden in het ambt van diaken en dhr. Roel Pierik zal worden herbevestigd (in
eerste instantie voor twee jaar) in het ambt van ouderling/voorzitter ambtsgroep pastoraat.
Bezwaren tegen de bevestiging kunnen binnen 2 weken na verschijning van deze kerkbrief worden ingebracht
bij de scriba.
In deze dienst nemen we dan tevens afscheid van mevr. Truida Nieuwenhuizen-Timmer als
ouderling/kerkrentmeester.
Namens de kerkenraad, Peter Kant (scriba)

Diensten zondag 28 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. J.P. van den Hout uit Raamsdonkveer, dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde
kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang Kerk en 2 de rondgang Diaconaat
en in de avonddienst voor 1 ste rondgang Kerk en 2 de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

