ZONDAG 9 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 zesde zondag in de 40-dagentijd Palmpasen
In de morgendienst hoopt ds. J. Greven uit Blaricum voor te gaan.
In de 40-dagen tijd zingen we het Klein Gloria niet.
We lezen: Numeri 13 : 25 - Numeri 14 : 25 en Johannes 3 : 14 - 21
We zingen: Psalm 22 : 1, 2 / Lied 438 : 2, 4 / Lied 441 : 1, 2 / Lied 612 : 1, 3 / Lied 747 : 1, 4, 5 /
Projectlied /Lied 442 : 1,2
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Themadienst over de Apostolische
Geloofsbelijdenis, aan de orde is: Schepper van hemel en aarde.
We lezen: Genesis 1: 1 t/m hoofdstuk 2: 3
We zingen (Liedboek 1973 en EL): Psalm 89: 1 en 5 / Gezang 1 / Evangelische Liedbundel 161: 1 en 2 /
Gezang 431: 1, 2 en 3 / Geloofsbelijdenis / Gezang 479: 1, 2 en 4
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie Totale werk en 2de
rondgang Diaconaat (Steun mensen met een handicap in Myanmar) 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.
Kampweekend van de clubs Dare2Share! Durf je leven te delen!
Sinds vrijdagavond verblijven we, 66 kinderen en leiding, op kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op
Zand. We hebben al veel ondernomen, een “beetje” gesnoept en heel weinig geslapen! Vanochtend houden
we een kampdienst waarin o.a. wordt gezongen en een Bijbelverhaal zal worden uitgebeeld. Thema: “Deel je
talent.” Na het buiten spelen en de lunch hopen we om 13.00 uur te worden opgehaald door onze ouders.
Fijne dienst gewenst! Warme groet van kinderen en kampleiders uit Loon op Zand.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Lenie van Steenis- van der Stelt,
Brugdam 6c, 4286 AZ. De tweede bloemengroet is bestemd voor mevr. Renata Teuling- Raams, Altenahove,
afdeling Guldenroede, kamer 118, Rivierenland 1, 4286 DC.
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 t.g.v. complicaties bij het eten weer op de IC van
het Beatrix Ziekenhuis (afdeling 3 Noord, kamer 329, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
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, maar
de locatie is verhuisd: Korvelseweg 187, Unit B, kamer 64, 5025 JE Tilburg.
Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ) verblijft in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen
(Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen). De ingreep is goed geslaagd.
Mw. Anita van der Meijden-Boers, Anjerlaan 6 (4286 CR) verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling West
4, kamer 409, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem). Ook haar operatie is goed verlopen.

-

Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) verblijft in het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht,
Unit 53, kamer 533, Postbus 90158, 4800 RK Breda). Teunis is nu extra gevoelig voor botbreuken en hij
heeft zijn linker been op twee plaatsen gebroken. Aan een van de breuken kon hij geopereerd worden.
Mw. Annie van Steenis-van Os, Graaf van Nieuwenaarstraat 18 (4286 AD), onderging een heupoperatie.
Ze verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (kamer 426, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem), de verwachting is dat
ze een dezer dagen thuis komt of thuisgekomen is.

Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Mevr. M. van Wijk-van der Vliet van Antonialaan 70 naar Zorgcentrum Antonia, Knotwilg 1 (Wijk B)
Geboren
Op 29 maart werd in het gezin van Jan-Peter en Patricia Wiersma-Colijn, Vlinderslag 56 (4286 GK) een
dochter geboren: Maud Cornelieke. Maud is het zusje van Lize. Onze hartelijke gelukwensen!
Agenda
vrijdag 7 april, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
zaterdag 15 april is er een GXP in christelijk jongerencentrum de Pomp
zondagavond 16 april is er de jaarlijkse PaasPraise aan boord van de Friendship in Gorinchem
Avondmaalsviering Antonia
Goede Vrijdag, 14 april, avondmaalsviering in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters, aanvang is 15.00 uur.
Gegevens voor de kerkbrief
Gegevens voor de Paaszondag kerkbrief kunnen worden aangeleverd tot woensdagavond 12 april 17.00 uur.
Activiteiten op 2de paasdag 17 april a.s. bij d’Ontmoeting
We organiseren ook dit jaar een auto- of fietspuzzeltocht. Inschrijven tussen 14-15 uur. Kosten zijn € 5,- per
auto of per gezin (fietspuzzeltocht), incl. lot voor loterij welke na afloop wordt gehouden. Er is weer van alles
te koop en een springkussen voor de kinderen!
Indien vervoer een probleem is, dan kunt u dit melden bij Wilhelmien de Groot (tel: 405645). U wordt dan
thuis opgehaald/gebracht. We hopen op mooi weer en natuurlijk op uw komst! De activiteitencommissie
Praise United in Almkerk!
Na het succes van 2016 komt het koorproject Praise United (PU) o.l.v. Martin Brand en Henk Doest opnieuw
naar Almkerk. Er worden liederen gezongen van psalmen tot Hillsong, van black gospel via
opwekkingsliederen en hymnes tot speciaal gecomponeerde, nieuwe Nederlandstalige nummers.
Het doel van Praise United is om mensen, jong en oud, uit heel verschillende achtergronden bij elkaar te
brengen en te zoeken naar wat hen bindt. Samen zingen, lachen, geïnspireerd raken en geloven, ook als je
misschien niet zo'n kerkganger bent.
De repetitieavonden worden gehouden op dinsdag 12, 19, 26 september en 3 oktober in de Gereformeerde
Kerk. De generale repetitie en de concertavond zijn op zaterdag 14 oktober. De kosten voor het project
bedragen 46 euro per persoon. Heeft u/ heb jij ook wel zin in vijf avonden vol muziek en inspiratie? Meld je
dan aan via www.praiseunited.nl Wacht niet te lang met aanmelden, mogelijk loopt het project snel vol.
Diensten in de Stille Week
Witte Donderdag, 13 april, 19.30 uur, avondmaalsviering, met muzikale medewerking van Celis Dekker op
het orgel, voorganger ds. Bert Ridder; de collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de
rondgang Diaconaat. Koster is Bert Hendriksen.
Goede Vrijdag, 14 april, 19.30 uur, voorganger ds. B. Ridder, met muzikale medewerking van harpiste
Regina Eden en Celis Dekker op het orgel. Koster is Pim Sprangers.
Stille Zaterdag, 15 april, 21.00 uur, Paaswake, met zang van Corina de Peuter en Celis Dekker op het
orgel, voorganger dhr. Roel Pierik. Koster is Maar Nederveen.
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 16 april, Paaszondag
9.30 uur: ds. B. Ridder; m.m.v. Celis Dekker op het orgel en het koperensemble uit Nooit Gedacht.
Samenzang vanaf 9.20 uur
De avonddienst van Paaszondag komt te vervallen.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang PKN/Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

