ZONDAG 16 JULI EN
ZONDAG 23 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 16 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt mevr. ds. J.S. Dondorp uit Chaam voor te gaan, m.m.v. Karin van Andel uit
Werkendam, orgel.
We lezen: Jesaja 55:6-13 / Matteüs 13: 1-9 en 18-23
We zingen: Psalm 85:1 / Lied 975: 1 / Psalm 65: 1 en 5 / Lied 765: 1,2,3 en 4 / Lied 981: 1 en 2 / kinderlied
Als je geen liefde hebt voor elkaar (ELB 422: 1, 2 en 3) / Lied 313: 1, 2 en 5
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. C. van Andel uit Amsterdam te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
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.
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
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. Diny Büchner, Altenahove,
Guldenroede, kamer 112, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk.
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 t Nieuwe Gasthuis (Banneweg 61 afdeling
arkelpoort 1 kamer 16, 4204AA Gorinchem).
Mw. Anna van Hofwegen-van Helden, Antonialaan 18 (4286 CW) verblijft in Altenahove (afdeling
Guldenroede, kamer 123, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Pieter den Bok, Provincialeweg Noord 33a 4286EB), verblijft op de afdeling IC van het
Amphiaziekenhuis, postbus 90158, 4800 RK Breda. Hij heeft een ernstige bacteriële infectie. Zijn toestand
is stabiel.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
- Koen de Peuter en Iris den Hollander van Weth. Raamsstraat 3h naar Kerklaantje 1 (Wijk A)
- Fam. J. Groeneveld van Uppelse Hoek 25 (Wijk E) naar Woudrichemseweg 40 (Wijk A)
- Fam. A. Groeneveld van Woudrichemseweg 40 (Wijk A) naar Uppelse Hoek 25 (Wijk E)

Overleden
Op woensdag 12 juli overleed Teunis den Dekker op de leeftijd van 58 jaar. De ziekte, waaraan hij de laatste
vijf jaar heeft geleden, is hem uiteindelijk fataal geworden. De manier waarop Teunis omging met zijn ziekte,
wekt bewondering en respect. Tot laatst toe heeft Teunis als diaken zich in het bijzonder ingezet voor de
inrichting van de diaconale tuin achter ”d’Ontmoeting”, waarvoor wij hem dankbaar zijn.
Maandagavond 17 juli is er gelegenheid de familie te condoleren in d’Ontmoeting van 19.00 tot 20.30 uur. De
afscheidsdienst is op woensdag 19 juli om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Voorstraat 16 te Almkerk. De
begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden.
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.
Uitje bewoners de Nieuwenaar
Op maandagmiddag 31 juli wordt er dóór en vóór de bewoners van de Nieuwenaar (Antonialaan) een leuk
uitje georganiseerd tussen ca. 13.30 en 18 uur. Nu worden er voor deze middag nog een aantal mensen
gezocht die mee willen helpen. Omdat de inhoud van de middag nog een verrassing is voor de bewoners,
kunnen we hier nog niet te veel over zeggen. Maar lijkt het u leuk om die middag te assisteren, neemt u dan
voor meer informatie contact op met mevrouw van Es, tel. 401772.

ZONDAG 23 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. N. Dekker uit Almkerk voor te gaan.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. J. Wolleswinkel uit Meerkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Gereformeerde kerk. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Jeugdwerk en 2de rondgang
Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt namens de gemeente bezorgd bij fam. De Haas, De Ridderstraat 24, 4286 BR
Almkerk.
Diensten zondag 30 juli
9.30 uur: ds. Hans Bouma uit Kampen.
18.00 uur: kandidaat J.J. Hagendijk uit Rotterdam, 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
Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

