ZONDAG 25 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 tweede 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 9: 2-10 & 14-24
We zingen: Psalm 111: 1, 2 en 5 / Lied 213: 1, 3 en 5 / Lied 665 / Lied 547: 1, 2, 3 en 4 / Kinderlied: Praat
maar / Lied 981: 1, 2, 4 en 5
Vanmiddag om 15.00 uur, is er avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. B. Ridder.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. N.W. van den Houten uit Ede te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker is schaatser Rene
Ruitenberg, m.m.v. Tienerkoor Tutti uit Gorinchem .
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Uitleg symbolische schikking
In de schikking opnieuw de 'open deur' van welkom en doe mee. Het jute verbeeldt de weg naar het Licht van
Pasen (kaars). Terzijde een 'berg' stenen met drie grote witte bloemen (Jezus, Mozes en Elia) en drie kleinere
bloemen (Petrus, Jacobus en Johannes). Zij verwijzen naar het verhaal van de verheerlijking op de berg.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / 40 dagentijd
(meer Schuldhulpmaatjesprojecten) en 2de rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de
rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
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 bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Omzien naar elkaar
Mw. Corrie Visser-Zwart, Magnolialaan 2 (4286 CN) is weer thuis uit het ziekenhuis. De operatie is naar wens
verlopen.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Fam. P.A. de Rooij – Colijn van Molenplantsoen 11 naar Pleunesteeg 3, Dussen (Wijk C)
Agenda
donderdag 1 maart, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
vrijdag 2 maart gaan de Tienerfriends naar JumpXL
zondag 4 maart, 20.00 uur, groothuisbezoek voor jongvolwassenen in d’Ontmoeting

Huis-Paaskaars
Pasen is vroeg dit jaar. De kaarsen moeten dus ook vroeg worden besteld: al voor 28 februari!
Er ligt een intekenlijst in d'Ontmoeting met afbeeldingen en prijzen. Of bel naar Anneke Pierik (409024).
Aangepaste kerkdienst te Eethen
Zondagmiddag 4 maart a.s. is er een aangepaste met en voor mensen met een
verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Eethen (C. Branderhorststraat 5). De
dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. M. Vastenhout uit Eethen en het thema luidt: “God is steengoed!”.
We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na
te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
Tot ziens, Cora Antonides tel.: 0162 69 39 09
Diensten zondag 4 maart
9.30 uur: ds. B. Ridder, derde zondag in de veertigdagentijd.
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: ds. G.C. Lock uit Uitwijk.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ voorjaarszendingsweek en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (Zending) / Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn traditioneel voorbestemd tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn dus
nauwelijks opgeleid. Vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven,
volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de
cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Zo krijgen de vrouwen een actieve rol in hun lokale
gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. Hun dochters worden ook gestimuleerd om naar
school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.
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

