ZONDAG 30 JULI EN
ZONDAG 6 AUGUSTUS 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 30 JULI
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. Hans Bouma uit Kampen voor te gaan. Het thema is: De taal van het troosten.
We lezen: Genesis 50: 15 – 21 en 2 Korintiërs 1: 3 - 7
We zingen: Psalm 107: 1,2 / Psalm 107: 4 / Lied 650 / Lied 653: 1,4,7 / Psalm 79: 5
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt kandidaat J.J. Hagendijk uit Rotterdam te leiden. Dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
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.
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 Piet en Martine den Bok,
Provincialeweg Noord 33a, 4286 EB.
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 kamer 16, 4204 AA Gorinchem).
Mw. Anna van Hofwegen-van Helden, Antonialaan 18 (4286 CW) verblijft in Altenahove (afdeling
Guldenroede, kamer 123, Rivierenland 1, 4286 DC).
Dhr. Piet den Bok, Provincialeweg Noord 33a 4286 EB), verblijft op de afdeling IC van het
Amphiaziekenhuis, (postbus 90158, 4800 RK Breda).
Geboren
Op 19 juli werd in het gezin van Dennis en Esther Verhoeven, van Limburg Stirumstraat 43 (4286 BG) een
dochter geboren: Fayen - Anna. Fayen is het zusje van Kyra en Luuk. Onze hartelijke gelukwensen!
Agenda
donderdag 3 augustus, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
maandag 7 augustus, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting

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.
PCOB
Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomst op woensdag 9 augustus van 14.30 tot 16.30 in
d’Ontmoeting, Gereformeerde kerk in Almkerk.
Onder het genot van een kopje koffie met koek in een gezellige pauze kunnen we elkaar ontmoeten.
Na de pauze volgt er een presentatie over het zendingswerk van Loes van den Tol in Zuid Afrika en Melanie
Kieboom in Guatemala.
Voorts zal Nienke de Graaf een presentatie geven over de reis die een groep jongeren uit Almkerk volgend
jaar naar Albanie gaan maken om daar hulp te verlenen.
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 6 AUGUSTUS
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De tentdienst, om 18.30 uur, hoopt Bart-Jan bij de Vaate uit Den Haag te leiden.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk 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 mevr. Mien de Ruiter, De Ster 28, 4286 CH.
Diensten zondag 13 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder.
15.00 uur: ds. B. Ridder, avondmaalsviering in Altenahove,
18.00 uur: kandidaat C. Hendriks uit Ede, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Zending en 2de
rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Zendingscollecte op 13 augustus is voor het Egyptisch Bijbelgenootschap
Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert via
zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag
stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen
daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het
boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig
geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met
150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw
Testament voor de prijswinnaars € 4,-.
Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.
www.kerkinactie.nl/bijbelquizegypte

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

