ZONDAG 26 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 ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Marcus 6: 14-28 / Matteüs 14: 12-13a / Openbaring 11: 15-18
We zingen: Psalm 43: 1 en 3 / Lied 103C: 1 en 3 / Lied 1012: 1, 2 en 4 / Psalm 82: 3 / Lied 756: 1, 4, 5 en 6
/ Kinderlied: Vertel het aan de mensen / Veilig in Jezus’ armen / Lied 968: 1 en 3
Velig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Velig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. K.E. Schonewille uit Waardenburg te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker is
Wim Grandia uit Nieuw-Vennep, m.m.v. Gospelkoor “Trumpets of the Lord” uit Hoofddorp.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Jeugdwerk en 2de rondgang
Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Project van de Kindernevendienst: Geloof in je leven
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg
gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God
een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden.
Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
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,
nu op kamer 327, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) heeft naar verwachting opnieuw een operatie
ondergaan. Ze verblijft in het UMC (afdeling C2 Oost, kamer 12, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht)
Dhr. Harm van Breugel, Graaf van Hornestraat 23 (4286 AG) verblijft in het Albert Schweitzer Ziekenhuis
(locatie Dordwijk, afdeling C1, kamer 09, Postbus 444, 3300 AK Dordrecht ).
Dhr. Bas Schermers, Voorstraat 30 (4286 AL) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) is eveneens weer thuis uit het ziekenhuis.

Overleden
Op vrijdag 17 februari overleed Johanna (Jo) Monfrooij-de Ruiter.
Ze werd 87 jaar, ze woonde in Antonia, Knotwilg 27E.
De meesten van ons zullen haar gekend hebben als Jo Oosterhoff-de Ruiter, maar Monfrooij was de naam van
haar eerste man (en de vader van hun kinderen).
Jo kwam uit Almkerk, woonde daarna in Lexmond.
In haar leven is veel gebeurd, dat horen we vanmorgen wanneer we haar gedenken.
Jo vond steun in haar geloof. Haar uitspraak was: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een
behouden aankomst.
Enkele weken geleden brak ze haar been, een operatie was vanwege haar kwetsbare gezondheid niet
mogelijk, maar ze bleef blijmoedig. Na een kort verblijf in Altenhove overleed ze in rust en vrede.
De afscheidsdienst vond plaats afgelopen donderdag 23 februari vanuit de Gereformeerde Kerk in Lexmond,
daar hebben we haar ook begraven.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid in verdriet en gemis.
Agenda
zondag 26 februari, 15.00 uur, avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. B. Ridder
dinsdag 28 februari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij Fam. Gerards, Uppelse Hoek 20a
vrijdag 3 maart is de Friendship weer geopend voor een gezellige filmavond
zondag 5 maart, 20.00 uur, groothuisbezoek voor jongvolwassenen in d’Ontmoeting
Zet iedere dag een nieuwe stap met de 40-dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 40-dagentijd-app. U kunt de app
nu downloaden. Het eerste bericht van de app kunt u lezen op woensdag 1 maart. Daarna kunt u iedere dag
in de 40-dagentijd een nieuwe dagtekst openen. Deze teksten kunt u gebruiken voor dagelijkse bezinning en
delen met anderen. Zo is het mogelijk om op weg naar Pasen iedere dag een nieuwe app-stap te zetten. Met
de volgende link is de app te downloaden: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
De diakenen wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest!
Almkerken voor Albanië - Autowasactie
Kijkt u ook wel eens naar uw auto en denkt u: ‘Deze mag wel een wasbeurtje krijgen?’ Dan komt onze actie
van d’n Opstap erg goed uit! Op zaterdag 11 maart gaat d’n Opstap zijn eerste actie houden voor het Albanië
project van de Hervormde en Gereformeerde kerk. U kunt uw auto laten wassen bij de parkeerplaats van de
korfbal tussen 10.00- 12.00 uur of 13.00-15.00 uur tegen een vergoeding van €5,00 per auto. Tijdens het
wachten kunt u genieten van een kop thee, koffie, limonade en iets lekkers in de kantine van de korfbal. Dit
voor de kleine vergoeding van €0,50 per consumptie, en daarnaast is een donatie altijd welkom. De gehele
opbrengst is voor het project! Graag tot de 11de.
Voor vragen kunt u contact opnemen via almkerkenvooralbanie@gmail.com.
Diensten zondag 5 maart eerste zondag in de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. B. Ridder, in deze dienst ontvangen Isa Marleen ’t Lam en Rachel Maria Groeneveld het teken
van de doop.
Voor alle jeugd 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: ds. H.P.de Goede uit Werkendam. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste Kerk in Actie/40dagentijd en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Jeugdkerk
Op zondag 5 maart is er weer Jeugdkerk. We willen kijken naar de snelheid van de verspreiding van het
Woord. We doen dat door met elkaar te kijken in de ziel van bijvoorbeeld Adam, Abraham, Mozes, maar ook
bijvoorbeeld in die van Petrus of Luther.
Om snel de geschreven stukjes op te zoeken op internet is de iPhone hartstikke handig. Breng je hem mee?
Graag tot zondag 5 maart in de bovenzaal van d’Ontmoeting. Johan Koekkoek

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

