ZONDAG 7 MEI 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. B. Ridder voor te gaan. In deze dienst wordt de doop bediend aan Boas
Crielaard en aan Maud Wiersma.
De jeugdkerk is verzet naar zondag 21 mei.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’Ontmoeting.
We lezen: Handelingen 16: 11-13 / Filippenzen 3: 17-21 / Matteüs 28: 16-20
We zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 / Opwekking 616 / Evangelische Liedbundel 322: 1 en 4 / Lied 347: 1 en 2 /
Lied 823: 5 / Opwekking 518 / Lied 791: 1, 2, 4 en 6 / Kinderlied / Lied 939: 1 en 3
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. F.J. de Jong uit Andel te leiden. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting
gehouden.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij Tijke en Johan Koekkoek-Schouten,
Emmikhovenseweg 6a, 4286 LH Almkerk.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Melissa Den Hartog gegaan.
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) is de afgelopen week thuisgekomen uit Altenahove.
Dhr. Bas Koekkoek, Emmikhovenseweg 8 (4286 LH) verblijft 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) is weer thuis uit het ziekenhuis. Toch moest hij nog terug
omdat er een paar complicaties waren. Naar verwachting is hij inmiddels weer thuis.
Agenda
maandag 8 mei, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
vrijdag 12 mei, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. R.A. Wouda van de
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
zaterdag 13 mei is er weer een GXP-avond in christelijk jongerencentrum de Pomp
zaterdag 13 mei is er weer een Tienerfriendsavond aan boord van de Friendship
Aangepaste kerkdienst te Sprang Capelle
Zondagmiddag 7 mei a.s. is er een aangepaste dienst 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

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!
Jeugdkerk zondag 21 mei Hagepreek fort Giessen
Ter afsluiting van het seizoen willen we de laatste
jeugdkerk
houden
op
een
bijzondere
locatie,
namelijk Fort
Giessen
waar
een
"hagenpreek"
gehouden zal worden met leuke groepsopdrachtjes. We
starten om 9.30 uur en is bestemd voor de jeugd
van 12 - 16 jaar waarbij de ouders dit keer óók welkom
zijn. We gaan uit van mooi weer, dus we stellen voor
om met z'n allen op de fiets naar Giessen te gaan.
Verzamelen bij het huis van Elibert van Vark: Altena's
Laantje 1a Almkerk. We vertrekken om 9.00 uur, dus
op tijd uit bed! Als je geen vervoer hebt, neem dan
contact op met Elibert 06-51925935. Uiteraard kun je
ook op eigen gelegenheid gaan.
We kijken uit naar je komst!
Hartelijke groet, Elibert van Vark, Johan Koekkoek,
Ineke Nederveen, Marco van Tuil.
Gemeentevergadering
Op maandagavond 22 mei a.s. om 19.30 uur, hopen wij onze jaarlijkse gemeentevergadering te houden in
d’ Ontmoeting.
Wij hopen dat vele leden van onze gemeente deze avond zullen bijwonen.
Naast het bespreken van de algemene gang van zaken, willen we stilstaan bij het onderwerp 500 jaar
Reformatie.
De stukken betreffende deze vergadering liggen vanaf vandaag voor u klaar bij de uitgangen van de kerk. U
kunt deze stukken ook vinden op de website van de kerk.
We zien u graag op de gemeentevergadering.
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)
Diensten zondag 14 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, in de serie over de Apostolische
Geloofsbelijdenis. We denken na over de woorden: Ik geloof in Jezus Christus.
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 Jelda Rodermond.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

