ZONDAG 28 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. Hans Bouma uit Kampen voor te gaan.
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.
We lezen: Matteüs 5: 3-10 en Johannes 4: 1-11
We zingen: Psalm 95: 1/ Psalm 95: 3 / Lied 612 / Lied 653: 1,3 en 7 / Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn /
Lied 146c: 1 en 7
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem te leiden. Dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
We lezen: 2 Corintiërs 3:1-6 / 1 Corintiërs 12:1-11 / 1 Corintiërs 13:1-8a en 2 Corintiërs 8:1-7
We zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3 / Psalm 139: 14 / Gezang 323:8 / Gezang 247: 1 en 2 / Gezang 86: 8 /
Gezang 399: 1 en 4 / Gezang 399: 5 en 6 / Gezang 393: 1, 2, 3 en 4
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk.
Spreker is Arie van Es uit Hardinxveld-Giessendam, m.m.v. zangeres Kinga Ban.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Op het podium ligt een presentje voor Cas van der Wiel, Emmikhovenseweg 9, 4286 LH.
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), is weer thuis uit het ziekenhuis.
Dhr. Huibert Verschoor, Anemoonstraat 39, 4255 JD Nieuwendijk, ondergaat deze week (op 2 juni) een
operatie waarbij hij een zgn. klikprothese voor het rechterbeen krijgt. Hij verblijft dan in het Radboud
Ziekenhuis (Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen).
Agenda
vrijdag 2 juni, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is G.J. Wolters
zaterdag 3 juni, fietstocht Het Lopend Vuurtje
donderdag 1 juni, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting

Inschrijving Albanië-Projectgroep
Ben je tussen de 17 en 20 jaar en zou jij graag met ons mee willen naar Albanië? Je kunt je tot 31 mei 2017
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
appen. Groeten van Nienke (06-44071499) en Ron (06-21570262)
Lopend vuurtje
Voor het lopend vuurtje, de fietstocht langs kerken op zaterdag 3 juni, hebben we nog een aantal vuurkorven
nodig. Beschikt u over een vuurkorf wilt u die dan, voorzien van uw naam, bezorgen bij Hennie Buizer,
Kerkstraat 22. U krijgt hem weer terug. Bij voorbaat dank.
Pinksterfietstocht ‘Als een Lopend Vuurtje’
De tijd gaat snel! Op deze zaterdag 3 juni zal weer de jaarlijkse fietstocht van ‘Als een Lopend Vuurtje’
plaatsvinden. Hopelijk fietst u deze dag met ons mee van kerk naar kerk, zodat we samen kunnen fietsen
voor het goede doel van dit jaar ‘huizen voor de inwoners van Bangladesh’.
U kunt kiezen voor een route van 25, 40, 60, 100 of 200 kilometer en komt u langs verschillende kerken, die
zijn opengesteld. U kunt deze kerken bekijken en bij de meeste kerken kunt u ook een hapje en drankje
nuttigen. De kosten voor deelname bedragen € 3 voor een volwassene en € 2 per kind; voor een gezin
maximaal € 8. Natuurlijk is er naast het sportieve- ook een sociaal element. U kunt gezellig met een groep
gaan fietsen en bij de opengestelde kerken bijpraten. Wij willen u daarom vragen om al uw vrienden,
bekenden, buren, collega’s etc. uit te nodigen om deze dag met u mee te fietsen op. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd en hoe meer mensen in Bangladesh geholpen kunnen worden!
De eerste start vanuit onze kerk is een gezamenlijk vertrek om 9.30 uur! Tot 17.00 uur is de kerk en
d’Ontmoeting geopend voor ontvangst van de fietsers en voor gezellige ontmoeting.
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 4 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder, Pinksteren.
18.30 uur: ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Zending en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Met Pinksteren is de Zendingscollecte voor Kerkopbouw in Nicaragua
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per
jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via
Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de
gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en
migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen
betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Geïnspireerd door Jezus
Christus, geloven wij in delen wat ons gegeven is. De diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

