ZONDAG 2 JULI EN
ZONDAG 9 JULI 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

ZONDAG 2 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
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.
Dit jaar nemen we afscheid van Daan, Jules, Olivier, Thije,
Yanniek, Mette, Fenne, Fien, Lotte, Myrthe, Marit en Lisanne.
We lezen: Exodus 3: 7-12 & 4: 10-17
We zingen: E(vangelische) L(iedbundel) 428 / Psalm 105: 1 en 3 / Lied 218 / Lied 208: 2, 3 en 4 / EL 398 /
Het namenlied / EL 444 / Lied 423
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
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.
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. Gaby van der Geld - de Bont,
Magnolialaan 7, 4286 CM.
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 in Altenahove (afdeling
Guldenroede, kamer 123, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Dhr. Piet de Haas, De Ridderstraat 24 (4286 BR) kreeg het verdrietige bericht dat hij longkanker heeft.
We wensen hem, zijn vrouw en gezin Gods nabijheid in een moeilijke tijd.

Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Geref. Kerk te Giessen-Rijswijk, Jonathan Colijn, Sportlaan 15 (Wijk D)
Agenda
zondagmiddag 2 juli, 15.00 uur, aangepaste dienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Gereformeerde kerk te Genderen (Hoofdstraat 78)
donderdag 6 juli, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
vrijdag 7 juli, 19.00 uur, “contact met de kerk” in Antonia, verzorgd door onze kerk
Opbrengst fietsvierdaagse
Dankzij de vele enthousiaste fietsers en het mooie weer, is de opbrengst van de fietsvierdaagse € 420,00.
Hartelijke bedankt voor jullie deelname!
De activiteitencommissie
Groenten uit de diaconale moestuin
De diaconale moestuin groeit voorspoedig. Dat betekent dat er ook geoogst kan worden. Graag willen wij een
deel van deze groenten geven aan mensen die (financieel) een moeilijke tijd doormaken. Heeft u behoefte
aan een steuntje in de rug of kent u iemand die we met deze groenten kunnen helpen? Neemt u dan gerust
contact op met Wim Heikoop, tel.nr. (0183) 40 38 69 of per e-mail: wimheikoop@live.nl
Bevestiging/afscheid ambtsdragers
Met dankbaarheid maakt de kerkenraad melding, dat de hieronder genoemde gemeenteleden in de
ochtenddienst van 10 september a.s. bevestigd zullen worden in het ambt van diaken of ouderling;
- dhr. Ad van Baast (diaken)
- mevr. Antoinette Kant-Visser (diaken)
- dhr. Jan Kant (ouderling/scriba)
- dhr. Gijs Kuipers (ouderling/kerkrentmeester)
- dhr. Paul Schermers (jeugdouderling)
- mevr. Thea van der Steen-de Peuter (wijkouderling)
- dhr. Bas Verschoor (wijkouderling)
Bezwaren tegen de bevestiging kunnen binnen 2 weken na verschijning van deze kerkbrief worden ingebracht
bij de scriba.
Willy Groeneveld heeft aangegeven haar ambt als wijkouderling met een termijn van twee jaar te verlengen.
Er zijn nog twee vacatures binnen de kerkenraad: een wijkouderling en een voorzitter van de Ambtsgroep
Missie en Diaconaat. De kerkenraad hoopt dat deze functies alsnog ingevuld kunnen worden.
In de dienst van 10 september a.s. nemen we dan tevens afscheid van de ambtsdragers:
- dhr. Johan van de Berg (diaken)
- dhr. Jan van Breugel (voorzitter Ambtsgroep Missie en Diaconaat)
- dhr. Peter Kant (ouderling/scriba)
- dhr. Wim van Lent (wijkouderling)
- mevr Tineke Pruissen-van der Veer (wijkouderling)
- dhr Marco van Tuil (jeugdouderling)
- dhr. René Verschoor (wijkouderling)
Namens de kerkenraad, Peter Kant (scriba)
Ambtsgroep Beheer en Financiën
De grote verbouwing van de Ontmoeting is het inmiddels achter de rug en we mogen dankbaar terugkijken op
een intensief, mooi en financieel goed gelopen project. De waardering welke we als ambtsgroep gekregen
hebben was enorm, hartelijk dank nogmaals voor de ruimte welke we als ambtsgroep van de gemeente en de
kerkenraad mochten krijgen. We gaan nu ook in vakantiestand maar zijn ons al wel aan het voorbereiden
voor het nieuwe seizoen.
Helaas is het nog niet gelukt om de vacatures in de ambtsgroep in te vullen. We zijn nog op zoek naar een
penningmeester voor de kerk en een voorzitter van de activiteitencommissie. We hopen het nieuwe seizoen te
kunnen starten met een complete bezetting in de ambtsgroep. Mogen wij ook nu weer op u rekenen?
Voor verdere informatie kunt u hiervoor Adriaan Raams benaderen.
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.
Collectebonnenverkoop
In de maand juli worden er geen collectebonnen verkocht in d’Ontmoeting.
Mocht u toch collectebonnen nodig hebben, dan kunt u die afhalen bij Ad van Andel, Meidoornlaan 7.
Wel graag even tevoren bellen 0183-401003.

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!

ZONDAG 9 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt mevr. G. Bijl uit Noordeloos voor te gaan.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. F.J. Jong uit Andel te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de
Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.

rondgang

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt namens de gemeente bezorgd bij
mevr. Anna van Hofwegen- van Helden,
Verpleeghuis Altenahove, afd. Guldenroede, kamer 123, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk.
Diensten zondag 16 juli
9.30 uur: mevr. ds. J.S. Dondorp uit Chaam.
18.00 uur: ds. C. van Andel uit Amsterdam, 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
Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

