ZONDAG 12 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, tweede zondag in de 40-dagentijd
In de morgendienst hoopt ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege uit Maassluis voor te
gaan. Zondag ‘Reminiscere’, ‘Denk aan uw barmhartigheid’ ( Psalm 25:6). God
laat zich aanspreken op wie Hij is. Dat is precies wat de Kanaänitische vrouw uit
de evangelielezing tegenover Jezus doet. (Mat.15,21-28)
In de 40-dagen tijd zingen we het Klein Gloria niet.
We lezen: Exodus 24: 12-18 en Matteüs 15: 21-28
We zingen: Psalm 25: 2, 3 en 4 / Psalm 103: 3 en 5 / Lied voor de 40-dagentijd
/ Lied 556: 1 t/m 4 / Lied 912 / projectlied / Lied 864: 1, 2 en 5

Met wie leef je?

“Lied voor de Veertigdagentijd”
(Melodie lied 562)
De Heer zal ons bevrijden,
Hij neemt ons leven aan,
voor nu en alle tijden
dat wij in vrede gaan.
Hij zegt: Ik zal verhoren
wie roept en Mij verwacht,
zijn naam gaat niet verloren
in ’t duister van de nacht.

O God en Heer almachtig
Gij hebt U steeds ontfermd,
wees nu ook weer indachtig
uw schepping onbeschermd!
De wereld gaat ten gronde,
gedenk de mens, o God,
en red ons van de zonde
en red ons van de dood!

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. Dit is een 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.
We lezen: Genesis 17:1 / Job 22:21-30 / Job 42:1-6 en Matheüs:28:18-20
We zingen: Lied 146a:1,3 en 4 / Psalm 31:1,2,3 en 4 /Psalm 2 / Lied 904:3,4 en 5
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie
voorjaarszendingsweek (Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala) en 2de rondgang Ora 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 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 Annet van Vugt, Korf 26, 4286 GH
Almkerk.

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 nu eveneens in Het Gasthuis (afdeling
Waterpoort, kamer 13, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (nu op afdeling 5 Oost,
kamer 547, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) verblijft in het UMC (nu op afdeling C4 Oost, kamer
12, 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:
Mevr. A.M. (Adriënne) den Dekker van Anjerlaan 1 naar Melkweg 22 (Wijk F)
Agenda
maandag 13 maart, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
dinsdag 14 maart, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij fam. Gerards, Uppelse Hoek 20a
Violenverkoop
Zoals u in de kerkwijzer van maart kunt lezen, willen we weer violen gaan verkopen met de ZWO en diaconie.
De datum waarop we gaan verkopen, is inmiddels bekend. Aanstaande donderdag 16 maart hopen we bij u
langs te komen, zodat we allemaal weer kunnen gaan genieten van de kleurige bloemen. Doet u weer mee?
ZWO en diaconie.
Diensten zondag 19 maart, derde zondag in de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. G.C. Lock uit Uitwijk.
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 Diaconaat.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

