ZONDAG 2 APRIL 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 vijfde 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 14: 1-6
We zingen: Psalm 84: 1 en 2 / Lied 837: 1, 2 en 3 / Lied 837: 4 / Lied 280 / Lied 653: 1 en 7 / Projectlied: 1,
2 en 3 / Lied 423
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.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Matteüspassie, uitgevoerd door Con Amore o.l.v.
Jaap Kwakkel
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.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/40-dagentijd (Steunt jongeren in Zuid-Afrika) en 2de rondgang Ora.
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 wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij Gerda en Huib Verschoor, Fabriciusstraat
9, 4286 AA.
Een tweede bloemengroet is bestemd voor Simone van Lent, Provincialeweg Noord 18, 4286 EA.
Overleden
Op donderdag 30 maart overleed Wouter Dibbits.
Hij werd 93 jaar en woonde aan de Knotwilg 5 (Antonia).
In zijn werkzame leven was Wout boer. Later verhuisden hij en zijn vrouw Antje naar de Antonialaan. Daarna
woonden ze nog samen in Antonia. In 2012 overleed Antje, een groot gemis voor Wout.
Hij wist zich een gezegend mens en voelde zich verbonden met zijn gezin en familie, hij hield alle
ontwikkelingen goed bij.
Lange tijd reed hij nog auto en fiets, maar de laatste tijd namen zijn krachten af en namen zijn beperkingen
toe. Hij was verzadigd van het leven, een leven dat goed geweest was.
Zijn verlangen om heen te mogen gaan is nu vervuld.
Op woensdag 5 april zullen we hem gedenken in een dienst van Woord en Gebed, 10.30 uur in dit
kerkgebouw. Aansluitend wordt hij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Burg. Blokstraat.
We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost in verdriet en gemis.

Omzien naar elkaar
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft 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, 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).
Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ) ondergaat deze week een operatie waarbij de
heup teruggeplaatst wordt. Dit gebeurt in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen (Postbus 9101, 6500 HB
Nijmegen).
Mw. Dingena de Graaf-Koekkoek, Citadel 50 Woudrichem (4285 EH) heeft een operatieve ingreep
ondergaan. Ze verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling 4 Noord, kamer 421, Postbus 90, 4200 AB
Gorinchem).
Mw. Anita van der Meijden-Boers, Anjerlaan 6 (4286 CR) zal deze week een operatie ondergaan, hierbij
wordt een ontsteking aan de darmen weggehaald. Ook zij verblijft dan in het Beatrix Ziekenhuis (Postbus
90, 4200 AB Gorinchem).
Bij dhr. Frank van Kesteren, Bloemweg 3 (4286 EJ) is een tumor in de alvleesklier ontdekt. Het wachten is
op een behandeling.
Agenda
maandag 3 april, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 3 april,19.45 uur, in de Almzaal 4de avond Bijbel aan het Woord: Over de Tabernakel
maandag 3 april, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
dinsdag 4 april, 16.00 uur, paasviering ouderen
woensdag 5 april, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1
donderdag 6 april, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
vrijdag 7 april, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
vrijdag 7 t/m zondag 9 april, clubkampweekend, het thema is: dare 2 share
zaterdag 8 april is er weer een Tienerfriendsavond aan boord van de Friendship
zaterdag 8 april is er een filmavond in christelijk jongerencentrum de Pomp
Gegevens voor de kerkbrief
De gegevens voor de kerkbrief van zondag 16 april kunnen worden aangeleverd tot woensdagavond 12 april
17.00 uur.
Zingen op Paasmorgen
Als gemeenteleden van de kerken in Almkerk willen we evenals voorgaande jaren, zingen over de opgestane
Heer. We willen op 16 april om 8.00 uur verzamelen bij de hoofdingang van Altenahove. Het zou fijn zijn als u
op de fiets komt, zodat we naar verschillende plaatsen in het dorp kunnen gaan, om te zingen. Als u een
instrument bespeelt wilt u dat dan meenemen. Zo kunnen we getuigen van Hem die ons leven geeft.
Na het zingen tot 9.00 uur is er nog precies tijd voor een kopje koffie in de Hervormde kerk en vervolgens
kunnen we in de kerken het feest van de opstanding vieren.
Van harte uitgenodigd. Nadere informatie: Jannie van Noorloos tel. 401639
Diensten zondag 9 april, zesde zondag in de 40-dagentijd Palmpasen
9.30 uur: ds. J. Greven uit Blaricum.
18.00 uur: ds. B. Ridder. Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk, in de serie over de Apostolische
Geloofsbelijdenis, we denken na over de woorden: Schepper van hemel en aarde.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie Totale werk en 2de
rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
40dagentijd collecte, 9 april 2017: Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg
en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) zet zich ook in voor gehandicapten.
TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert
ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen
fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt
TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst. Helpt u mee?
De Diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

