ZONDAG 28 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: 15-19a.
We zingen: Psalm 107: 1 en 4 / Lied 885 / Psalm 26: 1 en 5 / Lied 103c: 1, 2 en 3 / Kinderlied / Lied 273: 1,
2, 4 en 5.
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk uit Klundert te leiden (i.p.v. ds. J.P. van den Hout
te Raamsdonksveer). Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Het thema is Afwijzing en
acceptatie.
De schriftlezing is: Lucas 4: 14-30
We zingen: Psalm 100 / Lied 512: 1,2,3,4 / Lied 902: 1,2,3,6 / Lied 705: 1 en 2 / Lied 425
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Vanmiddag is er avondmaalsviering in Altenahove, aanvang 15.00 uur, voorganger is ds. B. Ridder.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer Wim van Beek, Molenstraat 15,
4286 AP Almkerk.
Omzien naar elkaar
De situatie van mw. Irmgard Bos-Martin, Bloemweg 6 (4286 EJ), is de afgelopen week verslechterd,
de familie waakt bij haar. Ze verblijft in Altenahove, afdeling Guldenroede, kamer 125 (Rivierenland 1,
4286 DC).
Agenda
maandag 29 augustus, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
Breicafé
Donderdag 1 september is er weer breicafé in d'Ontmoeting van twee tot vier. Ook zonder brei-, haak, of
borduurwerkje bent u natuurlijk hartelijk welkom.
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)

Verbouwing d’Ontmoeting
Inmiddels is de 45e bouwvergadering gehouden en zijn er weer de nodige besluiten genomen voor de
afrondende fase. De garage/berging is nagenoeg gereed. De werkzaamheden aan het plein zullen binnenkort
starten. D’Ontmoeting zal dan via de ingangen van de kerk en de keukeningang bereikbaar 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.
Aankondiging cd-presentatieconcert Jan Rozendaal & Rens de Winter
Op vrijdagavond 30 september zullen Jan Rozendaal en Rens de Winter een instrumentaal concert verzorgen
op orgel en piano in de Hervormde Kerk “De Burg” te Aalburg (Wijk en Aalburg). Tijdens het concert wordt de
nieuwe cd ‘Grazioso’ gepresenteerd, welke zij onlangs hebben opgenomen. Het concert begint om 20:00 uur,
de deuren gaan open om 19:30 uur. Adres: Oude Kerkstraat 19a te Wijk en Aalburg. Entree € 5,00 en
kinderen t/m 12 jaar gratis.
Met vriendelijke groet, Jan Rozendaal
Meer informatie over dit concert vindt u op www.gereformeerdekerkalmkerk.nl.
Diensten zondag 4 september
9.30 uur: ds. W. Bisschop uit Breda.
18.30 uur: ds. B. Ridder.
In beide diensten hopen wij het avondmaal te vieren. In de morgendienst is de viering lopend, in de
avonddienst aan tafel.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Ook is er avondmaalsviering in Antonia, aanvang: 15.00 uur, voorganger: ds. G.J. Wolters.
De 1e Avondmaalscollecte op 4 september is voor straatkinderen in Bolivia
Jongeren in onze gemeente doen eind september mee aan een Nacht zonder Dak. Dit is een jongerenactie
van Tear. Het doel van deze actie is om geld op te halen voor de straatjongerenprojecten van Tear in
Cochabamba en Santa Cruz (Bolivia).
Steunt u deze actie met ons mee? Samen met u kunnen we het verschil maken, zodat ieder mens een veilig
huis
en
een
dak
boven
zijn
hoofd
krijgt.
Voor
meer
informatie
kunt
u
kijken
op:
http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/almkerk/
De Diakenen

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

