ZONDAG 23 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
In de morgendienst hoopt ds. J.M.B. van der Plaat uit Nieuwegein voor te gaan.
We lezen: Genesis 28: 10-22 en Lucas 24:13-35
We zingen: Psalm 81: 1,2 en 5 / Lied 632: 1 en 3 / Lied 867 / Lied 646 / Lied 256 / kinderlied / Lied 650: 1,2,
3 en 4
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt dhr. R. Pierik te leiden. Deze vesperdienst wordt in d’Onmoeting
gehouden, m.m.v. Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter, zang. Het thema is: Verstoor de slaap…
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Annie Büchner, Voorstraat 1, 4286
AK. Een tweede bloemengroet is bestemd voor mevr. Anita van der Meijden, Anjerlaan 6, 4286 CR.
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 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
(Korvelseweg 187, Unit B, kamer 64, 5025 JE Tilburg).
Dhr. Frank van Kesteren, Bloemweg 3 (4286 EJ) ondergaat woensdag een operatie i.v.m. een tumor in de
alvleesklier. Hij verblijft in het Sint Antonius Ziekenhuis (Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein).
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Mevr. J.E. (Josje) Muilenburg van Brugstraat 3 (Wijk G) naar Vissersdijk 164, Werkendam (Wijk E)
Agenda
zaterdag 29 april is er een GXP-avond in christelijk jongerencentrum de Pomp.
Gevonden voorwerpen clubkamp
Er is een klein aantal gevonden voorwerpen van het kampweekend van de jeugdclubs: zwarte sok met witte
aanduiding merk Le Coq Sportif, keukenhanddoek Hema lichtgrijze blok - gele streep - appeltjes, theedoek
lichtgrijs - olijfgroene strepen, plastic donkerblauw bord merk Coppia, lichtblauwe plastic beker.
Deze spullen kunnen worden afgehaald bij Jolanda Burghart, Vlinderslag 66, tel. 405727.

Aangepaste kerkdienst te Sprang Capelle
Zondagmiddag 7 mei a.s. is er een aangepaste met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de
Hervormde kerk te Sprang Capelle (Kerkstraat 34). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. L. Plug uit Sprang Capelle, en het thema luidt: “Op weg naar de Levende!”.
We hopen op een fijne dienst.
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris.
Tot ziens, Cora Antonides tel.: 0162 69 39 09
Inschrijving Albanië-Projectgroep
Ben je tussen de 17 en 20 jaar en zou jij graag met ons mee willen naar Albanië? Vanaf 1 mei tot 31 mei
2017 kun je je aanmelden voor onze Albanië-Projectgroep. We hopen vanaf 13 tot en met 24 juli 2018 op
reis te gaan naar Albanië voor het organiseren van een kinderkamp voor Evis, een vrouw die zich in Tirana
inzet voor Romakinderen en straatkinderen. In de middag zullen we opknapwerk gaan doen aan een project
voor de stichting Hoop voor Albanië. Als jij deze onvergetelijke ervaring wilt meemaken, kun je je aanmelden
door een motivatiebrief te schrijven. Mail vanaf 1 mei naar: almkerkenvooralbanie@gmail.com en vraag om
de inschrijfbrief. In deze brief staat alle informatie over de reis en welke punten wij graag willen lezen in jouw
brief. Zodra je brief af is kun je hem naar ons mailen. Als er nog vragen zijn kun je ons mailen, bellen en/of
app-en. Groeten van Nienke (06-44071499) en Ron (06-21570262)
Bericht VakantieBijbelClub
Dit jaar is er geen VBC in de meivakantie. We hebben besloten dit in de herfstvakantie te laten draaien.
Noteert u alvast 20 oktober in uw agenda?
Namens de stuurgroep VBC Almkerk
Diensten zondag 30 april
9.30 uur: dhr. J. Lankhaar uit Wijk en Aalburg.
18.00 uur: kandidaat L. van de Dool uit Nederhemert, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, zanger en spreker is Wim Bevelander
uit Dordrecht.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora en in
de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

