ZONDAG 28 JANUARI 2018
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, diaconale dienst m.m.v. Kerk in Actie consulent Gerdine
Klein.
We lezen: Ruth 1: 1-6 & Ruth 2: 1-13
We zingen: Psalm 146: 1, 4, en 5 / O Heer, wil troosten hen die lijden (zie tekst)
/ Lied 289: 1 en 3 / Lied 1005 / Lied 422 / Kinderlied / Lied 871
Extra lied: O Heer, wil troosten hen die lijden
O Heer, wil troosten hen die lijden,
zoals een moeder troost haar kind.
Wilt U die treuren weer verblijden,
O God die ons beschermt, bemint.
O Heer, bevrijd die zijn onschuldig
gevangen, leid hen uit het nauw.
U bent genadig en geduldig,
groot is uw goedheid en uw trouw.
Wees God een steun voor hen die vallen
en die gebukt gaan, geef hen kracht.
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.
Aan U is, Koning, alle macht.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. R.R. Maathuis uit Werkendam te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
We lezen 2 Kon. 5 : 1 – 15
We zingen Psalm 98 : 1 en 2 / Gezang 21 : 1 en 7 / Gezang 330 : 1 en 2 / Gezang 481 : 1, 2 en 4 / Psalm 18
: 1 / Gezang 330 : 1 en 2.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk.
Spreker is Kees van Velzen uit Blaricum, m.m.v. Gospelkoor “Living Words” uit Valkenburg.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang PKN Catechese en Educatie en
2de rondgang Kerk 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 bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Omzien naar elkaar:
- Mw. Adrie Koekkoek-Koekkoek, Antonialaan 15 (4286 CZ) heeft de afgelopen week een darmoperatie
ondergaan. Ze verblijft in het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht), unit 47, kamer 466, Postbus 90158,
4800 RK Breda.
- Dhr. Wim Colijn, Anjerlaan 13 (4286 CP) ondergaat maandag een heupoperatie. Naar verwachting mag hij
kort daarna weer naar huis.
We wensen beiden goede moed en vertrouwen.

Agenda
dinsdag 30 januari, 20.00 tot 22.00 uur, in d’Ontmoeting, gesprekskring Toen was geloof heel gewoon
vrijdag 2 februari, 19.00 uur, zanguurtje in het kader van “Contact met de kerk”, verzorgd door onze kerk
Toelichting diaconale dienst
Vandaag wordt er een speciale diaconale dienst gehouden, die in het teken staat van Kinderen in de Knel, en
dan in het bijzonder voor Oeganda. Gerdine Klein van Kerk in Actie, die in Oeganda is geweest voor dit
project, zal een nadere toelichting geven.
Het zal u wellicht zijn opgevallen dat de collecte vandaag echter niet voor dit project is bestemd. Dat komt als
volgt. Deze speciale dienst wordt weliswaar vandaag gehouden, maar er stond al een zgn. verplichte collecte
voor PKN Catechese en Educatie gepland. Het bleek moeilijk om e.e.a. te wisselen met een collecte in nabije
toekomst. Daar komt bij dat wij al een collecte hebben gehouden voor Kinderen in de Knel / Oeganda op 1e
kerstdag. De opbrengst van de violenactie en de deeldoosjes, die worden opgehaald in de week van 4 februari
as., is ook voor dit project van Kinderen in de Knel! Wij, diakenen, willen dan ook een beroep op u doen om
de deeldoosjes goed te vullen en om veel violen te kopen! Alvast hartelijk bedankt voor uw inzet!
Jongerenviering
Op 11 februari organiseren we weer een Jongerenviering.
Het thema van deze dienst is : “I have a dream“
Droom jij wel eens over een nieuwe opleiding, een baan, een mooi huis, het
milieu, een wereld zonder oorlog? Dan vragen we jullie / uw hulp. Zet de droom
op papier, een paar regels is voldoende. Misschien heb je een foto of plaatje om
het te illustreren? Mail je droom naar Antoinette: famajkant@ziggo.nl. We
proberen de dromen, geheel anoniem, te verwerken in de dienst.
Wij hebben er zin in! Zien we jullie de 11de ? ( en jullie dromen per mail? )
Charissa, Dewi, Antoinette, Marco en Marjan
Groothuisbezoek
De eerste drie avonden zijn op een prettige manier verlopen. Hebt u om wat voor redenen ook er niet bij
kunnen zijn , dan bent u nog van harte welkom op één van de volgende avonden: zondag 4 febr. of
zondag 11 febr. in d'Ontmoeting. De koffie staat klaar vanaf kwart voor acht , zodat we om acht uur
kunnen beginnen.
Diensten zondag 4 februari
9.30 uur: ds. O.O. Grevink uit Waalwijk.
Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in d’Ontmoeting.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: dhr. Roel Pierik uit Almkerk, vesperdienst.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Actie/Werelddiaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.

rondgang Kerk in

Collecte Werelddiaconaat, Visserijslaven in Ghana naar huis!
Op Lake Volta, een enorm stuwmeer in Ghana, werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Deze
kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlĳk werk
doen en worden uitgebuit. De kinderen komen uit kwetsbare en arme gezinnen. Ze leven ver van de
bewoonde wereld en kunnen geen kant uit.
Challenging Heights (partner van Kerk in Actie) bevrĳdt kindslaven en vangt hen tĳdelĳk op. Voordat ze naar
huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en onderwĳs. Ook krĳgt hun familie hulp om een beter
bestaan op te bouwen.
De eerste collecte van zondag 4 februari is bestemd voor het werk van Challenging Heights. Van harte
aanbevolen door de diakenen!
Jeugdkerk 4 februari 2018
Op zondag 4 februari is er jeugdkerk voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar. We beginnen om 9.30 uur boven in
het clublokaal. Deze zondag willen we stil staan bij het thema “Identiteit”: we gaan leren onszelf en elkaar
beter te leren kennen en wat de Bijbel daarover zegt. We worden aangemoedigd om jezelf te zijn. We kijken
uit naar je komst! Hartelijke groet, Elibert en Johan.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

