ZONDAG 26 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 vierde 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: Johannes 6: 1-15
We zingen: Psalm 122: 1 en 2 / Lied 575: 1 en 6 / Lied 390 / Lied 839 / Projectlied: 1, 2 en 3 / Lied 418
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. R.R. Maathuis uit Werkendam te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
We lezen: Lucas 19: 28-44 (NBG)
We zingen: Psalm 25: 4 en 10 / Gezang 217: 1, 3 en 4 / Gezang 42: 1 en 3 / Gezang 168: 1, 2, 5 en 6 /
Gezang 218: 1, 2, 5 en 8
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker is ds.
Mouw uit Giessen, m.m.v. Gospelkoor “We believe” uit Hardinxveld-Giessendam.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie Binnenlands
Diaconaat (Pauluskerk) 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 ophouden.
Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
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
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Geboren
Op 15 maart werd in het gezin van Gerjo Crielaard en Tamara Tankens, Sportlaan 94 (4286 ET) een zoon
geboren: Boas Govert. Boas is het broertje van Luca en Valerie. Van harte onze felicitaties, alle goeds en
Gods zegen voor jullie samen gewenst!

Omzien naar elkaar
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft nu in De Lemmenskamp (afdeling
Merwede, kamer 231, 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 in Altenastaete (Griendstraat 3a, kamer 1, 4255 VX
Nieuwendijk).
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) verblijft in Altenahove (afdeling Guldenroede, kamer
118, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Bas Koekkoek, Emmikhovenseweg 8 (4286 LH) verblijft eveneens in Altenahove (afdeling
Guldenroede, nu kamer 115, 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).
Agenda
maandag 27 maart, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
donderdag 30 maart, 19.30 uur, voorjaarsworkshop in d’Ontmoeting
vrijdag 31 maart is de Friendship weer geopend voor een gezellige Cookingfriendsavond
zaterdag 1 april is er een GXP in christelijk jongerencentrum de Pomp
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.
Siloam Curaçao
Velen van u weten inmiddels dat wij (Frank en Carine van de Water) betrokken zijn bij het kinderzorgproject
Siloam op Curaçao. Komende woensdag 29 maart gaan wij weer die kant op en zal Frank weer voor
gebouwonderhoud zorg dragen en zal Carine o.a. weer mee gaan draaien in de zorg voor de kinderen. Mocht
u/jij een “plekje” over hebben in de gebedstijd, dan vinden we het best fijn als er voor de stichting en ons
werk gebeden wordt.
We bedanken ieder, die belangstelling heeft getoond voor dit project via de stand van “Aangehaakt” op de
open dag van ‘d Ontmoeting. Christiane van As, die inmiddels ook betrokken is geraakt bij het werk op
Curaçao, heeft deze stand op die dag bemand en belangstellenden voorzien van informatie over zowel het
initiatief van Aangehaakt als het werk van Siloam.
Aankondiging 4e avond Bijbel aan het Woord: Over de Tabernakel
Deze laatste avond van de serie denken we na over de geestelijke betekenis van de hele weg, die we
bewandeld hebben; van buiten de omheining om de Tabernakel, de woestijn van het leven, tot aan een door
Christus geheiligd leven, vlakbij God, de Vader. Het is als het ware een blauwdruk voor ons geestelijk leven.
Tenslotte sluiten we af met een blik op Gods toekomst, Zijn Koninkrijk en wat de Tabernakel hierover te
zeggen heeft.
Van harte uitgenodigd op maandag 3 april 2017. De avond start om 19.45 uur met koffie of thee, tot
ongeveer 21.30 uur. We komen samen in de Almzaal.
Diensten zondag 2 april, vijfde zondag in de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. B. Ridder.
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. B. Ridder, zangdienst m.m.v. “Con Amore” uit Sleeuwijk.
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 Ora.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
C.G.K. “Con Amore” Sleeuwijk zingt de Mattheus Passie
De Mattheus Passie zal uitgevoerd worden door het Christelijk Gemengd Koor “Con Amore” uit Sleeuwijk
onder leiding van dirigent Jaap Kwakkel.
Jaap bewerkte en componeerde zelf de muziek en neemt u mee in het lijdensverhaal van Jezus zoals dat door
de evangelist Mattheus wordt verteld. Deze Passiemuziek is in het Nederlands.
Naast koorzang is er ook samenzang en zullen de liederen door gesproken teksten worden verbonden.
Medewerkenden zijn: Celis Dekker–orgel, Tjitske Kwakkel-Homma–altviool en Hans Crielaard en Dirk Ruiter–
stemmen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

