ZONDAG 18 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: Genesis 4: 1-16 & 1 Petrus 2: 21-25
We zingen: Psalm 84: 1 en 6 / Lied 843 / Lied 1010: 1 en 4 / Lied 825: 9 / Lied 654: 6 en 7 / Kinderlied:
Hogen dan de blauwe luchten / Psalm 68: 7
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden, m.m.v. mannenkoor Onderling Genoegen uit
Nieuwendijk o.l.v. Johan den Hoedt.
We lezen: Psalm 150
Samenzangliederen: Psalm 92: 1 en 2 / Lied 868: 1, 2 en 5 / Psalm 150 / Enkele coupletten van de
koorliederen
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Binnenlands Diaconaat (het Terugkeerhuis van uitgeprocedeerde asielzoekers) en 2de
rondgang
Diaconaat.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij Knotwilg 33 (huiskamer van
Zorgcentrum Antonia) 4286 DE.
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 het Beatrix Ziekenhuis (afdeling Oost, kamer 553,
Postbus 90, 4200 AB Gorcum). Hij kreeg te maken met een dubbele longontsteking en een bacterie.
Mw. Anna van Hofwegen-van Helden, Antonialaan 18 (4286 CW) verblijft eveneens in het Beatrix
Ziekenhuis (afdeling West, kamer 405, Postbus 90, 4200 AB Gorcum). Zij brak haar heup en is
geopereerd.
Agenda
vrijdag 23 juni t/m zondag 25 juli ligt de Friendship weer in Gorinchem, o.a. als onderdeel van het
Kerkennacht programma en op zondagavond is er een Praiseavond
zaterdag 24 juni organiseert christelijk jongerencentrum de Pomp een sportavond!
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
Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief eens per 14 dagen verschijnen en wel op 2 juli, 16 juli en 30 juli.
13 augustus is weer de eerste wekelijkse kerkbrief.

Aangepaste kerkdienst te Genderen
Zondagmiddag 2 juli a.s. is er een aangepaste dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking,
in de Gereformeerde kerk te Genderen (Hoofdstraat 78). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. J. van den Brink- Dekker uit Genderen en het thema luidt: “Niet vergeten hoor!”.
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door: Muziekvereniging “Excelsior.” uit Genderen,
o.l.v. Jan van de Sanden.
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
Schrijven jullie het alvast in de agenda?
Op 9 en 10 september 2017 organiseren we weer een Mini break voor de jeugd van het VO.
Wat we gaan doen, is nog een verrassing! Het wordt vast weer erg gezellig!
Voor vragen of misschien wil je alvast aangeven dat je meedoet:
Antoinette Kant 06- 17909458
De uitnodiging volgt na de zomervakantie.
Tot dan!
Diensten zondag 25 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.00 uur: dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk..
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang
Bloemenfonds en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
18.30 uur: SING OUT bij de muziektent voor Het Verlaat, voorganger is Hannie Wijnands uit Almkerk; m.m.v.
Local Vocals.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

