ZONDAG 5 FEBRUARI 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 mevr. G. Bijl – Bor uit Noordeloos voor te gaan.
We lezen: Ezechiel 36: 26-28; 2 Korintiërs 5: 14-20 & Matteus 5: 23-24
We zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4/ /Lied 995 / Lied 938: 1/ Lied 974: 1, 2 en 3 / Lied 970 / Lied 967: 1, 3 en
4 / Lied 969
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.
De avonddienst, een vesper, om 18.30 uur, hoopt dhr. Roel Pierik te leiden. Het thema is: De kracht van
gedachten n.a.v. Psalm 41 en Matteüs 5; 1-9a en 13a. M.m.v. Corina de peuter, zang en Celis Dekker, orgel.
Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie / Werelddiaconaat (Boeren op de Noord-Molukken verdienen meer met biologische nootmuskaat)
en 2de rondgang Ora.
Jeugdkerk
Vandaag 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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de heer G.P. Van Vught, Sportlaan
88, 4286 ET Almkerk.
Er is ook een attentie voor Tom Koekkoek, Uppelse Hoek 28, 4286 EM Almkerk.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar mevr. Aly Rodermond gegaan.
Omzien naar elkaar
Mw. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) verblijft voor onderzoek in het Beatrix Ziekenhuis (5 Oost,
kamer 553, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Teuni Verhoeven, Brugstraat 5 (4286 AW) onderging een heupoperatie (nieuwe heup), ze is
inmiddels weer thuis voor revalidatie.
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) verblijft nu in Altenahove (afdeling Guldenroede,
kamer 116, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ), is geopereerd aan een heup. De operatie is goed
verlopen, maar het verblijf in het ziekenhuis duurt iets langer dan verwacht. Mogelijk is hij inmiddels
thuis, anders is hij nog in Radboud Ziekenhuis (Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen).
Valerie de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), verbleef eveneens langer in het ziekenhuis dan verwacht. Als
alles nu volgens plan verloopt, is ze zaterdag thuisgekomen.

Agenda
vrijdag 3 februari, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
maandag 6 februari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 6 februari, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
woensdag 8 februari, 20.00 uur, is er weer Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1
donderdag 9 februari, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
Beamer
Afgelopen zondag is de beamer aan de pastoriezijde uitgevallen. Je verwacht het niet zo snel, maar de lamp is
kapot gegaan.
Om die reden is de beamer tijdelijk vervangen. De instellingen kunnen daardoor anders zijn dan u gewend
bent.
Ad van Andel.
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
Spaardoosjes
Vandaag 5 Februari is het werelddiaconaat zondag en dat betekent dat het weer tijd is om de spaardoosjes op
te halen. We hebben opnieuw een hele winter kunnen sparen voor het goede doel waarover u meer kunt lezen
in de kerkwijzer van februari.
De komende weken komen de mensen van diaconie en ZWO bij u langs om het spaardoosje op te halen. Wilt
u het doosje vast voor ons klaarzetten? Mocht u niet thuis zijn dan kunt u het doosje ook afgeven bij de ZWO
medewerker of diaken van uw wijk of storten op bankrekeningnr: NL98RABO0301504555 o.v.v. spaardoosjes.
Hopelijk hebben we met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor ons project: kinderen in de
knel.
Namens deze kinderen heel hartelijk dank. De diaconie en ZWO.
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.
Reis in het kader van het Lutherjaar, 500 jaar Reformatie
Ik hoop van 24 t/m 29 juni af te reizen naar Duitsland. Samen met Drietour heb ik een reis georganiseerd in
het kader van 500 jaar Reformatie.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus als u interesse heeft of informatie wilt, laat het me weten.
Greet Bijl. bijlgreet@gmail.com/ 0183-582019
Diensten zondag 12 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, m.m.v. Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel, dienst in het kader van
Luther en 500 jaar Reformatie. Koor en gemeente zingen liederen door Luther geschreven. In de preek staan
we stil bij het gedachtegoed van Luther.
18.00 uur: ds. B. Ridder, gezamenlijke themadienst over de Apostolische geloofsbelijdenis, in de Hervormde
kerk. We staan stil bij de woorden: (Ik geloof) in God, de Vader.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

