ZONDAG 21 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 beide diensten vieren we het avondmaal, zowel ’s morgens als ’s avonds is de viering aan tafel.
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
We zingen: Psalm 33: 7 / Lied 281: 1-7 / Lied 644: 3, 4 en 5 / Kinderlied: Jezus is de goede herder / Lied 840
/ Lied 985: 1 / Lied 381: 2 en 4 / Lied 389: 1 en 2 (melodie Lied 670) / Lied 389: 3 en 4 (melodie Lied 670) /
Psalm 33: 8
Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er Jeugdkerk: Hagenpreek bij fort Giessen.
Om 15.00 uur is er avondmaalsviering in Antonia, ds. Ridder hoopt voor te gaan in deze dienst.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. N.J. Dekker uit Almkerk te leiden. Deze dienst wordt in
d’Ontmoeting gehouden.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat (Avondmaalscollecte: onderdak voor gezinnen in Bangladesh) en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de fam. Rodermond, Voorstraat 12,
4286 AL.
Dienst Hemelvaartsdag donderdag 25 mei
In de dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten voor te gaan. Deze dienst wordt in
d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora.
Koster is Henk Verschoor.
Omzien naar elkaar
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).
Cas van der Wiel, Emmikhovenseweg 9 (4286 LH) verblijft in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (afdeling
Kikker, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht).
Dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), verblijft in Lingesteyn te Leerdam, postadres: Postbus 90,
4200 AB Gorcum.
Dhr. Frank van Kesteren, Bloemweg 3 (4286 EJ), moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis,
hij kreeg te maken met een embolie; gelukkig is de situatie weer onder controle. Zijn adres: St. Antonius
Ziekenhuis, afdeling C2, kamer 201, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.
Agenda
maandag 22 mei, 20.00 uur, gemeentevergadering in d’Ontmoeting
Verjaardagsfonds
Op 23 mei as. is het weer tijd voor de busjes en nieuwe kaarten. ’s Middags tussen 13.30 en 16.30 uur en ’s
avonds tussen 18.30-20.30 uur.
Ik hoop jullie dan te zien, Betty

Overleden
Op donderdag 11 mei overleed Johannes Adolf – Joop – van der Geld.
Hij werd 66 jaar, hij woonde met zijn vrouw Greet aan De Sering 38.
Begin dit jaar werd Joop in het ziekenhuis opgenomen – dat was niet voor de eerste keer.
Hij had al veel meegemaakt en had veel moeten inleveren, zijn mogelijkheden waren in de loop van de jaren
beperkter geworden.
En hoewel het moeilijk kon zijn, bleef hij met goede moed in het leven staan.
Hij keek uit naar de weekenden en de vakanties met zijn gezin – daar genoot hij bijzonder van, zeker
wanneer de bestemming zee en strand was.
Ook VV Almkerk had zijn hart, hij was er speler, leider en scheidsrechter geweest.
Een groot deel van zijn werkzame leven was hij conciërge en technisch medewerker op Het Gilde in Gorcum –
werk wat hij erg graag deed.
Toen hij begin dit jaar opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen, wisten we dat hij kwetsbaar was.
Joop had veel steun aan het gedicht Voetstappen in het zand – waarin verteld wordt dat God je in moeilijke
momenten draagt.
Dit gedicht stond samen met Psalm 23 centraal in de afscheidsdienst op dinsdag 16 mei.
Daarna hebben we Joop begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen Greet en haar gezin toe dat ook zij zich door de Heer gedragen mogen weten, nu en voor de tijd
die komt.
Op woensdag 17 mei overleed Renata Irene Swanette Eunice Teuling-Raams.
Renata werd 73 jaar, ze woonde met haar man Wil aan de Kruisstraat 4.
Renata was spil van haar gezin, ze stond midden in de samenleving, ze was o.a. actief in de middenstand en
in de kerk. We kennen haar als een betrokken ouderling en ook is ze voorzitter van de kerkenraad geweest.
Door haar brede betrokkenheid kende ze veel mensen en situaties, zo was ze samenbindend aanwezig.
Al lange tijd tobde Renata met haar gezondheid, haar slokdarm werkte niet goed. Na verschillende
behandelingen en soms ingrijpende operaties, verbleef ze ter revalidatie in Altenahove. Begin mei mocht ze
naar huis, maar haar situatie ging eigenlijk alleen maar verder achteruit. Woensdag is ze in rust heengegaan.
De dienst waarin we Renata gedenken, zal worden gehouden op woensdag 24 mei, om 13.30 uur in ons
kerkgebouw. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg. Gelegenheid
tot condoleren is er op dinsdag 23 mei, van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdag na de begrafenis, in
d’Ontmoeting.
We wensen haar man Wil, zijn gezin en de familie Gods nabijheid in verdriet en gemis.
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.
Belijdenis
In de morgendienst van zondag 4 juni, Pinksteren, hopen belijdenis van hun geloof af te leggen:
Sarina Alberts, Uppelse Hoek 4 (4286 EL)
Christiane van As, Zandsteeg 1 Nieuwendijk (4255 SE)
Rick van der Meijden, Anjerlaan 6 (4286 CR)
Martin Nederveen, Rozenlaan 1 (4286 CJ)
Marije van der Steen, Anjerlaan 7 (4286 CP)
We hopen samen met deze jonge mensen en hun families op een mooie en vreugdevolle Pinksterdienst!
Diensten zondag 28 mei
9.30 uur: ds. Hans Bouma uit Kampen, verhaal en Celis Dekker, orgel.
EEN VROUW KOMT WATER PUTTEN
Over die Samaritaanse vrouw daar bij de Jakobsbron, haar ontmoeting met Jezus, kun je een preek houden,
maar je kunt haar ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Bij monde van Hans Bouma
vertelt ze haar verhaal, Een vrouw komt water putten. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan
Celis Dekker muzikaal deelneemt.
18.00 uur: ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Arie van Es uit
Hardinxveld-Giessendam, m.m.v. zangeres Kinga Ban.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang
Jeugdwerk (wezenzondag) 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

