ZONDAG 11 JUNI 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.
We lezen: Handelingen 4: 32 – 5: 11
We zingen: Psalm 99: 1, 3 en 4 / Gezang 257: 1 (Liedboek 1973) / Lied 713: 1, 2 en 5 / Gezang 90: 6 en 4
(Liedboek 1973) / Lied 670: 1, 3, 5, 6 en 7 / Kinderlied: Lees je bijbel, bid elke dag / Psalm 139: 2 / Lied
705: 1 en 3
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’Ontmoeting.
Rieteke Hoogendoorn zal dan iets vertellen over de nieuwe kanselkleden.
In Altenahove is om 15.00 uur avondmaalsviering. Ds. G.J. Wolters hoopt deze dienst te leiden..
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. R.R. Maathuis uit Werkendam te leiden.
Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste
rondgang Kerk in
Actie/Werelddiaconaat (Nieuwe kansen voor straatkinderen) 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 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de heer Huibert Verschoor,
Anemoonstraat 39, 4255 JD Nieuwendijk.
Omzien naar elkaar
Mw. Klaartje Sprangers-Westerlaken, Mr. L.A. Donkerstraat 9 (4286 BS), verblijft in GGz Breburg
(Korvelseweg 187, Unit C/D, kamer 68, 5025 JE Tilburg).
Dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), verblijft in Lingesteyn te Leerdam (postadres: Revalidatie,
kamer 74, Postbus 90, 4200 AB Gorcum).
De heupoperatie die mw. Truida Raams-de Rooij, Antonialaan 13 (4286 CZ) heeft ondergaan, is goed
verlopen. Naar verwachting is ze inmiddels weer thuis.
Overleden
Op 6 juni overleed Bastiaan – Bas – Koekkoek, hij werd 84 jaar.
Bas woonde aan de Emmikhovenseweg 8, bij zijn broer Adriaan en schoonzus Lenie.
Bas was de oudste in het gezin Koekkoek, hij werd geboren met een beperking en was daarom afhankelijk
van hulp.
Een groot deel van zijn leven zou hij bij Adriaan en Lenie in huis wonen.
Bas werkte bij Adriaan, maar toen hij een ongeval kreeg, werd dat minder.
Hij fietste graag door het dorp en in de omgeving.
Naarmate hij ouder werd en meer ging mankeren, werd zijn leven kleiner.
Begin dit jaar brak hij zijn heup, terug naar huis ging niet en Bas verbleef daarna in Altenahove.
Langzaam aan werd z’n situatie minder, op dinsdagmorgen 6 juni is hij rustig heengegaan.
Op zaterdag 10 juni hebben we afscheid van Bas genomen met een dienst in d’Ontmoeting.
Daarna is hij in besloten kring gecremeerd.
We wensen zijn familie Gods nabijheid in gemis en verdriet.

Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Wieteke van Baast van Molenstraat 1 (Wijk C) naar Sportlaan 11 (Wijk D)
Collectebonnenverkoop
Morgen (12 juni) is er van 18.30-19.30 uur collectebonnenverkoop in d’Ontmoeting.
Invulling vacatures kerkenraad
Onlangs hebben wij een informatieavond belegd over alle vacatures binnen de kerk.
Inmiddels hebben we een aantal vacatures kunnen invullen, zowel binnen de kerkenraad als binnen de
ambtsgroepen. Daar zijn we dankbaar voor.
Maar met spijt moeten wij u toch nog berichten dat het tot op dit moment niet is gelukt 3 vacatures in de
kerkenraad ingevuld te krijgen, te weten 1 wijkouderling, een voorzitter van de ambtsgroep missie en
diaconaat en 1 diaken/penningmeester. Via deze kerkbrief doen wij dan ook een dringend beroep op u allen
om mee te denken op welke wijze wij deze vacatures nog ingevuld kunnen krijgen. Wij vragen u ook of u
serieus in overweging wilt nemen om u voor een van de ambten beschikbaar te stellen. Het zou heel spijtig
zijn indien we als kerk niet alle taken die nodig zijn voor pastoraat en diaconaat kunnen gaan uitvoeren. Wilt
u op deze oproep reageren dan wordt u verzocht hiervoor contact op te nemen met de voorzitter van de
kerkenraad Kees Noorloos, tel. 401413, email: k.noorloos@planet.nl .

D’n Opstap / Nienix op kamp
Zoals u misschien is opgevallen zit er vandaag weinig jeugd in de kerk. Dit heeft een reden. We zijn met de
gezamenlijke jeugd van de Gereformeerde en Hervormde Kerk afgelopen vrijdag afgereisd naar Westelbeers.
Het kamp is de afsluiting van het d’n Opstap en Nienix seizoen.
Het thema voor dit jaar is “Oordeel zelf maar!”
Het is vast weer een supergezellig kamp, waarin het ‘serieuze’ (uitdiepen van het thema en de kampdienst)
met ‘fun’ (veel spellen en gezellige momenten) en niet te veel slaapuren ;-) elkaar zullen afwisselen!
De leiding van d’n Opstap / Nienix.
Fietsvierdaags 19 t/m 22 juni 2017
Er kan tussen 18.00 en 19.00 uur gestart worden vanuit d’Ontmoeting. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per
avond of € 5,- voor vier avonden. De routes zijn geschikt voor het hele gezin. Halverwege de route is er
uiteraard de verdiende "koffiestop". Donderdagavond is er na de fietstocht nog gelegenheid om wat te drinken
bij d’Ontmoeting. Mocht u het leuk vinden om wat lekkers te bakken voor bij de koffiestop, dan kunt u dat
doorgeven aan Wilhelmien de Groot (tel.nr. 405645 of wihelmien@hetnet.nl LET OP DE SPELLING!) Wij hopen
u te mogen ontmoeten!
De activiteitencommissie
Diensten zondag 18 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. B. Ridder. Zondagavondzangdienst met het mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwendijk
o.l.v. Johan den Hoedt.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Binnenlands Diaconaat en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
De collecte Binnenlands diaconaat op 18 juni is voor het Terugkeerhuis van uitgeprocedeerde
asielzoekers
Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en
aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij
uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis.
Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich
voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen
en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. De
diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

