ZONDAG 29 JANUARI 2017
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, diaconale dienst m.m.v. Kerk in Actie-consulent Tom
Kolsters.
We lezen: Marcus 10: 13-16
We zingen: Psalm 146: 1, 4 en 5 / Lied 8a: 1 en 2 / Lied 8a: 3 en 4 / Gezang 332 (Liedboek 1973) /
Luisterlied: God keert alles om/ Kinderlied: Jezus houdt van alle kleine kinderen / Lied: Wij delen geloof:
1 Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.

3 Wij delen ver weg, wij delen dichtbij.
Eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag
als delen een deel van ons wordt.

2 Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo mogen wij delen met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.
Koster in de morgendienst is Jelda Rodermond.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde
kerk.
We lezen: Exodus 17: 8-16 / Deuteronomium 25: 13-19 / 1 Petrus 2: 1-10
We zingen: Psalm 108: 1 en 2 / Psalm 44: 1 en 2 / Psalm 118: 8 / Gezang 294: 1, 4, 5 en 6 / Gezang 254: 2,
3 en 4 / Gezang 391: 1, 5 en 7
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker is
Leen Kosten uit Nieuwerkerk aan de IJssel, m.m.v. Gospelkoor “Living Words” uit Valkenburg.
Koster bij deze dienst is Henk 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 Diaconie.
De collecte van deze diaconale dienst is voor onderwijs voor Dalitkinderen
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden
gediscrimineerd en buitengesloten. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel. Ze worden geminacht en de
kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen
vroegtijdig met school en werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de
steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek,
dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Kerkelijk bureau
Verhuisd: Mevr. V. (Valeska) van Breugel, van Van Hogendorpstraat 19 (Wijk A) naar Kildijk 132, Nieuwendijk
(Wijk E)

Omzien naar elkaar
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft in Het Gasthuis (afdeling Leypoort,
kamer 13, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Dhr. Joop van der Geld, De Sering 38 (4286 CL) verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling IC 3 Noord,
kamer 329, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Jo Oosterhoff-de Ruiter, Knotwilg 27E (4286 DE) is t.g.v. een beenbreuk opgenomen in het Beatrix
Ziekenhuis (Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ), is geopereerd aan een heup. Hij verblijft in het
Radboud Ziekenhuis (Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen), naar verwachting is hij begin deze week weer
thuis.
Valerie de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), heeft een kaakoperatie ondergaan, ze is inmiddels weer thuis.
Agenda
maandag 30 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
dinsdag 31 januari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij fam. H. Verschoor, Binnen 29 Dussen
donderdag 2 februari, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting, van harte welkom!
vrijdag 3 februari, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
vrijdag 3 februari is de Friendship weer geopend voor een Gamezone avond
zaterdag 4 februari is er een GXP-avond met tafelvoetbaltoernooi in christelijk jongerencentrum de Pomp
Groothuisbezoek
Er zijn inmiddels 3 avonden geweest en de reacties waren voornamelijk positief. Er volgen nog 2 avonden (5
en 12 febr). Mocht u eerder verhinderd zijn, of alsnog graag deelnemen, dan bent u van harte welkom op één
van deze twee avonden.
Gesprekskring ‘Ik geloof in God’
Zoals u in het boekje Vorming & Toerusting hebt kunnen lezen, gaat binnenkort de gesprekskring ‘Ik geloof in
God’ van start. Er zijn enkele aanmeldingen, maar nog te weinig om van een kring te kunnen spreken…
Wie mee wil doen is van harte uitgenodigd!
Graag uiterlijk 5 februari aanmelden via de mail: bertridder@kpnmail.nl of telefonisch: 401265.
Om een beetje meer voorbereidingstijd te hebben, start de kring niet op donderdag 2, maar op donderdag 16
februari, 20.00 uur in een van de ruimtes van d’Ontmoeting. ds. Bert Ridder
40-dagen boekje
Ook dit jaar willen we weer een 40-dagen boekje samenstellen. Daarom vragen we uw hulp in de vorm van
een bladvulling bijvoorbeeld een passend verhaal, een tekening, een mooi aansprekend gedicht, of een
persoonlijke herinnering. Het zou fijn zijn als uw bijdrage in relatie staat tot de lijdenstijd, Pasen of het thema
van dit jaar: “deel je leven”. Om een indruk te krijgen van wat de bedoeling is kunt u de 40-dagen boekjes
van
de
laatste
jaren
raadplegen
via
de
website
onder
nieuws
of
via
de
link:
http://www.gereformeerdekerkalmkerk.nl/nieuws/40-dagen-boekje.aspx
Uw bijdrage s.v.p. mailen aan pierik@ziggo.nl uiterlijk tot 10 februari i.v.m. de tijdige distributie.
EO Jongerendag 10 juni 2017
Ga je met ons mee? Voor meer informatie kun je ons altijd even Appen of mailen.
Aanmelden kan tot 24 maart 2017 bij Antoinette Kant / famajkant@ziggo.nl / 06-17909458 of Marjan den
Hartog / m-en-a@hetnet.nl / 06-27291542 Tot dan?
Diensten zondag 5 februari
9.30 uur: mevr. G. Bijl – Bor uit Noordeloos.
Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in d’Ontmoeting.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’Ontmoeting.
18.30 uur: vesper, voorganger is dhr. Roel Pierik. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie / Werelddiaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Werelddiaconaatcollecte op 5 februari: Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat
De collecte is bestemd voor boeren op de Noord-Molukken. In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud
voor de Indonesische provincie. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag, hoewel er wereldwijd een grote
vraag is naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH boeren om
nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH
helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren. Door de verbeterde kwaliteit en verkoop via coöperaties
levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger
inkomen hebben. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank de diakenen!
Jeugdkerk
Op zondag 5 februari is er jeugdkerk voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar. We beginnen om 9.30 uur boven in
het clublokaal. Deze zondag willen we stil staan bij het thema “jij en vrienden”. We kijken uit naar je komst!
Hartelijke groet, Elibert van Vark.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

