ZONDAG 30 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 dhr. J. Lankhaar uit Wijk en Aalburg voor te gaan.
We lezen: 1 Samuel 8 : 1-9, Johannes 1 : 43-51, Lucas 23 : 32-38
We zingen: Psalm 24:1, 2 en 5 / Lofzang: Gij die verrezen zijt / ELB 299 / Lied 791: 1, 2, 3 en 4 / ELB
344/Opwekking 298 / Lied 531: 1 en 3 / Lied 836, Johannes De Heer / ELB 409 / Kinderlied / Lied: Wees dan
door Hem bewaard / Lied 708 : 1 en 6.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt kandidaat L. van de Dool uit Nederhemert te leiden, dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker en
zanger is Wim Bevelander uit Dordrecht.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Omzien naar elkaar
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) verblijft in het Sint Antonius Ziekenhuis (Postbus 2500,
3430 EM Nieuwegein).
Agenda
maandag 1 mei, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 1 mei, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
donderdag 4 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
Huwelijksjubileum
Op 2 mei hopen Johan en Tijke Koekkoek-Schouten, Emmikhovenseweg 6a (4286 LH) te vieren dat ze 50 jaar
getrouwd zijn.
Van harte onze felicitaties, een fijne dag en alle goeds voor de toekomst gewenst!

Overleden
Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet (Psalm 84: 1
berijmd).
Na een paar moeilijke maanden is, in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven op de
leeftijd van 87 jaar op zondag 23 april jl. overleden AAGJE MAAIKE VAN BREUGEL-SCHEURWATER. Tante
Agje, zoals ze door velen genoemd werd, woonde tot voor enkele maanden geleden aan de Voorstraat 26. De
laatste maanden verbleef zij in De Lemmenskamp in Woudrichem.
Mevrouw van Breugel was als kostervrouw jarenlang actief betrokken binnen onze kerkelijke gemeenschap.
Ook zorgde zij lang met haar schoonzus Jenny van Kuyk voor de bloemen in de kerk.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 28 april jl. vanuit onze kerk, waarna de begrafenis heeft
plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Burg.H.Blokstraat.
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
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
Huwelijk
Op vrijdag 12 mei hopen Elwin Sterrenburg en Marleen Vos, De Borchgravestraat 25 (4286 BL) te trouwen.
De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats in de Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ te Andel,
aanvang: 14.30 uur, voorganger is ds. Folkert de Jong. De dienst vindt verder onder verantwoordelijkheid van
onze kerkenraad plaats. We wensen het bruidspaar een fijne dag en Gods zegen voor de weg die ze samen
gaan!
Diensten zondag 7 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder. In de morgendienst hopen Gerjo Crielaard en Tamara Tankens (Sportlaan 94) hun
zoon Boas, en Jan-Peter en Patricia Wiersma-Colijn (Vlinderslag 56), hun dochter Maud ten doop te houden.
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. F.J. de Jong uit Andel. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Missionair Werk en Kerkgroei en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Dick Bossers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

