ZONDAG 5 MAART 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, eerste zondag in de 40-dagentijd
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. In deze dienst ontvangen Isa Marleen ’t Lam en Rachel
Maria Groeneveld het teken van de doop. Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd.
We lezen: Matteüs 4: 1-11 / 1 Samuël 1: 20-22 & 1 Samuël 2: 18-19.
We zingen: Psalm 105: 1 en 3 / Opwekking 599 / EL 471 / Opwekking 736 / Lied 538: 1 en 4 / Lied 348: 7 en
8 / Lied 221: 1 en 2 / Projectlied / Lied 416.
In de 40-dagen tijd zingen we het Klein Gloria niet.
Voor de 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.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. H.P. de Goede uit Werkendam te leiden. Deze dienst wordt in
d’Ontmoeting gehouden.
We lezen: Marcus 9: 21 -24 / Matteüs 14: 22 -33.
We zingen: Psalm 47:1 en 2 / Lied 919: 1 en 4 / Lied 835 / Lied 444: 3 en 4 / Lied 995: 1 en 2 / Psalm 149:
1 en 3 / Lied : 146c: 6 en 7.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste Kerk in Actie/40dagentijd en 2de rondgang Kerk. De 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, is vandaag voor kinderen en jongeren
in De Glind, zie het filmpje voor de collecte.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
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 ophouden.
Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. L. de Ruiter- van 't Hoog,
Knotwilg 27, 4286 DE Almkerk.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Harm van Breugel gegaan.
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. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) verblijft eveneens op de IC van het Beatrix Ziekenhuis
(afdeling IC 3 Noord, kamer 329, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) verblijft in het UMC (afdeling Medium care, Postbus
85500, 3508 GA Utrecht).
Dhr. Bas Koekkoek, Emmikhovenseweg 8 (4286 LH) verblijft ter revalidatie in Altenahove (afdeling
Guldenroede kamer 120, Rivierenland 1, 4286 DC).
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Fam. A. Bouman van Prunuslaan 17 (Wijk F) naar De Ster 8 (Wijk B).

Agenda
vrijdag 3 maart, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zondag 5 maart, 20.00 uur, groothuisbezoek voor jongvolwassenen in d’Ontmoeting
maandag 6 maart, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 6 maart, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
zaterdag 11 maart, vanaf 10 uur, open dag d’Ontmoeting
zaterdag 11 maart, vanaf 10 uur, autowasactie voor Albanië door d’n Opstap bij de korfbal parkeerplaats
zaterdag 11 maart is er in christelijk jongerencentrum de Pomp een gezellig eet-avond
zaterdag 11 maart is de Friendship weer geopend voor een Tienerfriendsavond
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. U kunt 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!
Biddag voor gewas en arbeid
Woensdagavond 8 maart om 19.30 uur willen we met elkaar Biddag voor Gewas en Arbeid houden.
Voorganger is ds. B. Ridder.
De collecten zijn dan bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
De biddagcollecte op 8 maart is voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika
De Hoorn van Afrika kampt met extreme droogte. De droogte is dit jaar nog erger dan gebruikelijk. Door de
gevolgen van El Nino stijgen de temperaturen en is er een sterke vermindering van regenval in Oost-Afrika.
Gevolg is dat acute hongersnood het leven van 17 miljoen mensen bedreigt. Voedselprijzen stijgen sterk
waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen en waterbronnen zijn opgedroogd. Een groot
deel van de oogst in Oost- Afrika is mislukt. Om deze redenen willen wij als diakenen op Biddag collecteren
voor onze medemensen in Oost-Afrika. Geeft u ook?
Huispaaskaars
Afbeeldingen, maten, prijzen en houders van de verschillende huispaaskaarsen zijn weer beschikbaar. Ze
liggen ter inzage in d'Ontmoeting. U kunt daar ook uw bestelling opgeven.
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.
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
Diensten zondag 12 maart, tweede zondag in de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege uit Maassluis.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters, gezamenlijke themadienst over de Apostolische geloofsbelijdenis, in de
Gereformeerde kerk. We staan stil bij de almacht van God.
Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie
voorjaarszendingsweek en 2de rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang
Diaconie.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
De 40-dagentijdcollecte op 12 maart: Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala
Guatemala is gebrandmerkt door de zesendertig jaar durende burgeroorlog. Hoewel de oorlog al in 1996
beëindigd werd, zijn de gevolgen van de oorlog nog iedere dag merkbaar. Het land kent veel criminaliteit,
geweld en corruptie. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Redpaz is een kleine
doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. Deze organisatie zet zich samen met Kerk in Actie in voor een
vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt zich op de inheemse bevolking in het district Alta Verapaz.
Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven.
Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

