ZONDAG 25 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: Matteüs 7: 1-5
We zingen: Psalm 133: 1 en 3 / Lied 841: 1 en 2 / Lied
990: 1, 2, 4 en 5 / Lied 975: 1, 2 en 3 / Kinderlied: Kijk
eens om je heen / Lied 969
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt dhr. R. Verkaik uit
Hardinxveld-Giessendam te leiden.
Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Sing Out
Om 18.30 uur begint de SING OUT bij de muziektent voor Het Verlaat, voorganger is Hannie Wijnands uit
Almkerk; m.m.v. Think Twice uit Sleeuwijk
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. Corrie Teuling- Blom, De Ster
11, 4286 CG.
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).
Mw. Anna van Hofwegen-van Helden, Antonialaan 18 (4286 CW) verblijft eveneens in het Beatrix
Ziekenhuis (afdeling West, nu op kamer 406, Postbus 90, 4200 AB Gorcum). Ze is de afgelopen week
opnieuw aan de heup geopereerd.
Mw. Gaby van der Geld-de Bont, Magnolialaan 7 (4286 CM) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Kerkelijk Bureau
Willeke Schouten, Rozenstraat 4U is verhuisd naar Rozenstraat 4N, Wijk en Aalburg (Wijk E).
Agenda
maandag 26 juni, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
zaterdag 1 juli is er weer een GXP-avond in christelijk jongerencentrum de Pomp
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.

Overleden
Op vrijdag 16 juni overleed Aaltje Rodermond-Pel, Aly werd 83 jaar, ze woonde aan de Voorstraat 12.
Vorig jaar kreeg Aly het bericht dat ze ziek was en niet meer beter zou kunnen worden. Het bericht was
onwerkelijk, want Aly voelde zich niet in die mate ziek.
Toch realiseerde ze zich dat ze in een andere fase terechtgekomen was. Ze kon gelukkig nog allerlei dingen
doen die voor haar waardevol waren en waarvan ze genoot. Aly’s leven was gevuld, ze werkte in de
kinderverzorging, ze trouwde met Gerrit Rodermond, Aly droeg zorg voor het gezin en was daarnaast ook
actief op velerlei gebied: kerk, verenigingsleven, besturen, PCOB en EHBO – het leverde haar een lintje op.
Het verlies van Gerrit was een gevoelige klap, maar ze werd gesterkt om in zijn geest en met de kracht van
God haar leven voort te zetten. De zorg voor Jelle en Gerrit-Roel bleef en tegelijk leerde ze haar zoons
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
Aly had een groot Godsvertrouwen, voor het leven hier op aarde, maar ook zag er naar uit om haar Heer te
mogen ontmoeten. Op zaterdag 24 juni hebben we afscheid van haar genomen in een dienst waarin we lazen
uit Jesaja 65, over het komende rijk van vrede. Daarna is Aly in besloten kring begraven. We wensen haar
kinderen, kleinkinderen en familie Gods nabijheid in verdriet en gemis.
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
Diensten zondag 2 juli
9.30 uur: ds. B. Ridder, de overstapdienst voor de tieners van groep 8 die de overgang van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs maken. Het thema is: God werkt door jou.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.00 uur: ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/jeugdwerk en 2de
rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Overstapdienst 2 juli
Zondag 2 juli staat de ochtenddienst in het teken van de
overstappers vanuit de kindernevendienst.
Dit jaar nemen we afscheid van Daan, Jules, Olivier, Thije,
Yanniek, Mette, Fenne, Fien, Lotte, Myrthe, Marit en Lisanne.
Het thema van deze dienst is: God werkt door jou!
Tijdens de laatste 2 kindernevendiensten van dit jaar bereiden
we de dienst voor samen met de overstappers.
Zo geven we het thema inhoud door middel van muziek,
beeld en spraak. Alle zintuigen komen aan bod!
Tot zondag 2 juli.
Zomeravondcollecte diaconie bestemd voor Siloam
De zomeravondcollectes voor de diaconie zijn in de zomerperiode bestemd voor Siloam / Stichting Klein
Jeruzalem. Siloam village bestaat o.a. uit een kleinschalige woonomgeving voor kansarme kinderen met een
complexe zorgvraag, waaronder kinderen die (terminaal) ziek zijn. Vanuit Stichting Klein Jeruzalem zetten
Robert en Durkje zich samen met een team van vrijwilligers in voor deze kinderen op Siloam Village.
Daarnaast zijn ze ook dienstbaar in hun omgeving door voedsel, kleding en andere benodigdheden uit te
delen onder dat deel van de bevolking die leven in armoede. Op deze manier verspreiden ze de liefde van God
op Curaçao. Siloam Village ontvangt geen subsidie en is aangewezen op vrijwillige bijdragen, legaten en
donaties. Vanuit onze gemeente zijn Frank en Carine van de Water nauw betrokken bij Siloam village. U kunt
ook een gift aan Siloam overmaken naar: NL10 INGB 0007 6682 72 t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

