ZONDAG 18 FEBRUARI 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. Het is vandaag de eerste zondag in de 40-dagentijd, de
liturgische kleur is paars, kleur van inkeer en lijden.
In deze tijd zingen we het Klein Gloria niet.
We lezen: Marcus 1: 9-15
We zingen: Psalm 25: 2 en 10 / Lied 657: 1, 2 en 4 / Lied 538 / Lied 556: 1 en 2 / Kinderlied: Jezus is de
Goede Herder / Psalm 84: 2 / Gezang 423 (Liedboek 1973)
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland te leiden.
We lezen: Lucas 4:14-30
We zingen: Psalm 27: 1 en 2 / Psalm 27:4 / Lied 530 / Lied 528: 1,2,3 en 5 / Lied 705: 1 en 2 / Lied 146c:
1,5 en 6
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ 40 dagentijd en 2de rondgang Kerk.
40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (Noodhulp) / Met je kinderen op de vlucht
Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht, waaronder veel moeders met (kleine) kinderen. Uitgeput
zijn ze neergestreken in Oost-Libanon.
IOCC, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ondersteunt gevluchte moeders en hun kinderen met
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding en gezondheid. Ook wordt gezorgd voor bij-voeding voor
ondervoede kinderen.
Meer informatie kunt u lezen in het 40 dagentijd-boekje. Van harte bij u aanbevolen door de diakenen!
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Kinderproject 40 dagentijd en Pasen 2018
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we daarbij
gekozen hebben is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee.
Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Jezus laat ons vervolgens zien hoe mensen
voor elkaar kunnen zorgen en de kinderen ontdekken dat je dat op vele manieren kunt doen.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de heer Wim Colijn, Anjerlaan 13,
4286 CP. Zondag 11 februari is er ook een bloemengroet bezorgd bij mevr. T. Van de Water- Hoeke,
Antonialaan 38, 4286 CW.
Omzien naar elkaar
Mw. Corrie Visser-Zwart, Magnolialaan 2 (4286 CN) wordt maandag 19 februari opgenomen in het Beatrix
Ziekenhuis te Gorcum. Ze ondergaat dan een operatie waarbij ze een nieuwe heup krijgt.
We wensen haar sterkte en goede moed.
Agenda
woensdag 21 februari, 10.00 uur, groothuisbezoek voor de ouderen
woensdag 21 februari, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1

Overleden
Op zondag 11 februari overleed mw. Johanna Kolf-van der Meijden, Antonialaan 102. Ze werd 85 jaar. Joke
was bij een van haar kinderen, ze kreeg een hartstilstand en overleed later die dag in het ziekenhuis. Een
uitje werd een afscheid… Gelukkig werd ze omgeven door haar geliefden en zo kon ze rustig heengaan.
We herinneren ons Joke als een vrouw die graag onder de mensen was. Ze was betrokken en meelevend. Ze
kende in haar leven mooie en moeilijke tijden. In beide voelde ze zich gedragen door mensen en door God.
Op vrijdag 16 februari hebben we afscheid genomen van Joke. In het licht van onze herinneringen en bij het
licht van woorden uit Psalm 23 hebben we haar herdacht. Aansluitend hebben we Joke begraven op de
begraafplaats aan de Burg. H. Blokstraat, waar ook haar man begraven is.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar missen, Gods nabijheid en kracht in
verdriet en gemis.
Avond in het 'Wapen van Emmickhoven' voor jongeren tussen 18-25 jaar
Zondagavond 18 februari organiseren we een aantrekkelijke jongerenavond in het 'Wapen van Emmickhoven'.
Ben je ongeveer tussen de 18 en 25 dan ben je van harte welkom! Misschien ben je nog nooit op zo’n avond
geweest, of ben je al een stam-gast; het maakt helemaal niks uit; je bent welkom! Neem een vriend of
vriendin gerust mee. Thema van deze avond is: bucket list. Tussen 20.00 en 20.30 uur staat de koffie of thee
klaar. Om 20.30 beginnen we echt, om 21.30 stoppen we, waarna je nog rustig kunt blijven hangen om
verder te kletsen met een drankje en een hapje. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Tot de 18de
februari ! Bij vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen met:
Theo Koekkoek: 06 53336169 / Mariet Meijs-Raams: 06 21480503 / Martin Nederveen: 06 14721826 /
Paul Schermers: 06 14358615 / Jolanda Burghart-voor den Dag: 06 23906211
Schoonmakers
Na een periode van bijna 10 jaar komt er een tijd, dat sommige mensen hun taak willen neerleggen en
overdragen aan de volgende (generatie). Die tijd is nu gekomen voor 2 van de schoonmaakteams.
Dat betekent, dat we m.i.v. het nieuwe seizoen 6 mensen nodig hebben, die met de andere teams om beurten
de kerk en bijgebouwen schoonmaken.
Voor het tijdsbeslag hoeft u het niet te laten. Het kost ca. 1½ uur per beurt, maar met 7 teams is dat dus
slechts om de 7 weken! Er wordt gewerkt met een lijst van werkzaamheden, die elke week verschillend kan
zijn, zodanig ingedeeld, dat alles tijdig aan de beurt komt.
Wilt u met dit belangrijke werk meedoen? Meldt u zich dan bij Adriaan Raams, tel. 403088.
Almkerken voor Albanië
Hallo! Hierbij een update van de Albanië groep!
Het lijkt nog zo ver weg, maar de reis komt steeds dichterbij. Vorig weekend hebben wij met onze kraam
gestaan bij ACKC sponsor dag. We verkochten broodjes knakworst en doordat we sponsoren hadden voor
prijzen, konden wij deze dag ook lootjes verkopen. Hiermee hebben we deze dag een bedrag van €605,opgehaald! Een bedrag waar we als groep super trots op zijn!
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de lentemarkt die op 24 maart van 11:00 – 16:00
uur gehouden zal worden bij de Hervormde kerk te Almkerk. Er zal een programma zijn voor de jeugd,
kraampjes met lekkernijen en nog veel meer!
Diensten zondag 25 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, tweede zondag in de veertigdagentijd.
15.00 uur: avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is schaatser Rene Ruitenberg
m.m.v. Tienerkoor Tutti uit Gorinchem .
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / 40 dagentijd en
2de rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
40 dagentijd-collecte 25 februari Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) / Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra
kwetsbaar. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project
Schuldhulpmaatjes.
Met onze bijdrage kunnen er meer Schuldhulpmaatjesprojecten gestart worden om zo de opdracht van God
tot het dienen van de naaste in nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen
leven.
Meer informatie kunt u lezen in het 40 dagentijd-boekje. Van harte bij u aanbevolen door de diakenen!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

