ZONDAG 19 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 derde zondag in de 40-dagentijd
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
In de 40-dagen tijd zingen we het Klein Gloria niet.
We lezen: Lucas 11: 14-28
We zingen: Psalm 95: 1 en 3 / Lied 939: 1 en 2 / Lied 939: 3 / Lied 534 / Lied 1005: 1, 4 en 5 (Nederlands) /
Projectlied, couplet 3 zingen we 2x / Lied 289
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.C. Lock uit Uitwijk te leiden.
Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
We lezen: Marcus 14 vers 1 – 11 (NBV)
We zingen: Psalm 91: 1 en 2 / Lied 558: 1, 3 en 4 / Lied 732 / Psalm 150a: 1 en 2 / Lied 968: 1 en 5
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/40-dagentijd en 2de rondgang Diaconaat.
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. Aagje van Breugel,
Zorgcentrum de Lemmenskamp, Wethouder de Joodestraat 2, 4285 CD, Woudrichem.
Omzien naar elkaar
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft nu in De Lemmenskamp
(Wethouder de Joodestraat 2, 4285 CD Woudrichem).
Dhr. Joop van der Geld, De Sering 38 (4286 CL) verblijft in Het Gasthuis (afdeling Waterpoort, kamer 13,
Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) verblijft nu in Altenastaete (Griendstraat 3a, kamer 1, 4255
VX Nieuwendijk).
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) verblijft nu in Altenahove (afdeling Guldenroede,
kamer 118, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Bas Koekkoek, Emmikhovenseweg 8 (4286 LH) verblijft eveneens in Altenahove (afdeling
Guldenroede kamer 120, Rivierenland 1, 4286 DC).
Mw. Klaartje Sprangers-Westerlaken, Mr. L.A. Donkerstraat 9 (4286 BS), verblijft in GGz Breburg (Piet
Heinstraat 1, Unit B, kamer 30, 5021 VN Tilburg).
Huwelijksjubileum
Op 22 maart hopen Huib en Gerda Verschoor-Straver, Fabriciusstraat 9 (4286 AA) te gedenken dat ze 60 jaar
geleden elkaar hun ja-woord gaven. Van harte feliciteren we hen met dit huwelijksjubileum, we wensen hun
een fijne dag en Gods zegen op het vervolg van hun gezamenlijke reis.
Agenda
woensdag 22 maart 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1

Almkerken voor Albanië - Autowasactie
Afgelopen zaterdag, 11 maart, hebben de tieners en leiding van d'n Opstap €885,70 opgehaald met hun
autowasactie. Enorm bedankt voor dit mooie bedrag. Alle aanwezigen en belangstellenden ook bedankt voor
de betrokkenheid bij deze eerste actie voor Almkerken voor Albanië. Een mooie start! Als u buiten de acties
om een gift wil overmaken, kan dit worden gedaan op het rekeningnummer van de diaconie van de
Hervormde Kerk: NL50RABO0301502412 t.n.v. Almkerken voor Albanië. Ron Blom & Nienke Honcoop"
Violenactie
Afgelopen donderdag was weer de violenactie van de diaconie en ZWO.
Misschien hebben we u niet thuis getroffen en denkt u het nu zonder de violen te moeten stellen! Maar... geen
nood! U kunt ze vandaag nog nabestellen.
Dit kan m.b.v. de bestellijsten bij de uitgangen van de kerk. En tot dinsdag 21 maart kunt u ook uw bestelling
doorgeven bij: heleneplomp@gmail.com
U kunt de violen kopen per tray van 18 stuks voor €10. De bestellingen worden dan bij u thuis afgeleverd.
Clubleiding iets voor jou? We hebben je nodig!
Van oktober t/m maart is er één keer per 2 weken club voor basisschoolkinderen waarbij we naast een
verhaal een spel/knutsel/activiteit doen. Voor een aantal trouwe leiders is dit het laatste seizoen, dus we
hebben je hulp hard nodig om volgend jaar weer een leuk programma te realiseren. Je kunt in maart nog een
keer komen kijken of het iets voor je is (daarna gaan we op clubkamp). Meer info? Bel Paul Schermers; 06143 586 15.
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
Voorjaarsworkshop Activiteitencommissie donderdag 30 maart 2017
We maken een vrolijke schikking met kleurige bloemen in twee etages. De pot neem je zelf mee. Wij zorgen
voor de rest. Lekker makkelijk dus en niet moeilijk om te maken.
Kosten: € 17,50 incl. koffie/thee en alle materialen. Graag zelf meebrengen een pot met een diameter van 16
tot 20 cm. Verder een snoeischaar, draadtangetje en een keukenmesje. Opgeven kan t/m maandag 27 maart.
Bij voorkeur via de mail: marianne.groeneveld@hotmail.com of anders op 06-31 990 818. We beginnen
donderdag 30 maart a.s. om 19.30 uur in d’Ontmoeting.
Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 26 maart worden deze kaarten bij de ingang van de
kerk uitgedeeld. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. Doet u
ook (weer) mee? Alvast hartelijk bedankt.
Ambtsgroep Missie en Diaconaat
Diensten zondag 26 maart, vierde zondag in de 40-dagentijd
Van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in, de klok gaat één uur vooruit!
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. R.R. Maathuis uit Werkendam, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is ds. Mouw uit Giessen
m.m.v. Gospelkoor “We believe’ uit Hardinxveld Giessendam.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie Binnenlands
Diaconaat en 2de rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
40-dagentijd collecte, 26 maart 2017: Binnenland diaconaat van de Pauluskerk
De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de
knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Zij kunnen hier ook terecht voor tijdelijke opvang,
aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of
predikant of gewoon een kop koffie drinken.
Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar
ontmoeten. Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in
de knel. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

