ZONDAG 4 MAART 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 derde 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: Johannes 2: 13-22
We zingen: Psalm 24: 1, 2 en 5 / Lied 451: 1, 2 en 3 / Lied 187 / Lied 825: 1, 2 en 8 / Kinderlied: Je mag er
zijn / Lied 968: 1, 2 en 5
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.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. ds. G.C. Lock uit Uitwijk te leiden.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Uitleg symbolische schikking 3de zondag 40-dagentijd
De schikking verwijst naar het verhaal van de tempelreiniging. Jezus maakt korte metten met alle gesjacher
en geldmakerij en schept ruimte voor waar het werkelijk om gaat: onvoorwaardelijke liefde, een open huis
zijn, de weg zoeken die naar het leven leidt. In de schikking is de weg “schoongeveegd” en geven de paarse
bloemen de richting aan om door de deur te gaan.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ voorjaarszendingsweek (Sterke vrouwen opleiden op Papoea) en 2de rondgang Diaconaat.
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 mevr. Corrie Visser- Zwart,
Magnolialaan 2, 4286 CN. De tweede bloemengroet wordt bezorgd bij mevr. A. van Putten- Verhoeven,
Knotwilg 33c, 4286 DE. De bloemen van de jeugddienst zijn naar de fam. Bults gegaan.
Agenda
vrijdag 2 maart, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zondag 4 maart, 20.00 uur, groothuisbezoek voor jongvolwassenen in d’Ontmoeting
maandag 5 maart, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’Ontmoeting
maandag 5 maart, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
dinsdag 6 maart, 20.00 uur in d’Ontmoeting, gesprekskring Toen was geloof heel gewoon
woensdag 7 maart, 20.00 uur, lezing van schrijver Ben Hobrink over zijn boek “Moderne wetenschap in de
Bijbel” in de Almzaal bij de Hervormde Kerk, Kerkstraat 14
vrijdag 9 maart, 19.30 uur, belijdeniscatechese bij Johannes Straver en Rolinde Duister, Janbaas 25
Nieuwendijk
zaterdag 10 maart is er een Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp
zaterdag 10 maart is er weer een Tienerfriendsavond

Aangepaste kerkdienst te Eethen
Zondagmiddag 4 maart a.s. is er een aangepaste dienst 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
Moderne wetenschap in de bijbel
Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Daarover komt de schrijver
van het boek "Moderne wetenschap in de Bijbel” zelf vertellen. Op uitnodiging van de Emmaüskring komt Drs
Hobrink op woensdag 7 maart om 20.00 uur naar de Almhof , de zaal naast de Hervormde Kerk.
Deze zeer interessante avond is voor iedereen toegankelijk. Lees ook het hele bericht in de Kerk wijzer van
februari en op de website van de kerk.
Hartelijk welkom namens de Emmaüskring.
Gezocht: geluidsman/-vrouw
Voor de interkerkelijke jeugddiensten zijn wij op zoek naar iemand die ondersteuning kan bieden in de
verzorging van het geluid. Iedere laatste zondag van de maand wordt er om 18.30 uur een jeugddienst
gehouden. Onze eigen huisband verzorgt de muziek voor de samenzang. Om de huisband volledig tot zijn
recht te laten komen, zijn er mensen die het geluid optimaal regelen. Voor de dienst bouwen zij de apparatuur
op, tijdens de dienst zitten ze achter de knoppen. Deze geluidsmensen zijn op zoek naar versterking. Dus ben
of ken jij iemand met verstand van techniek die mee zou willen rouleren in het team geluidsmensen? Neem
dan contact op met Mieke Koch: 06-14410170
EO-Jongerendag ’Walk on Water’
Hééé! Ga je met ons mee?
Wat?
EO-Jongerendag in het Gelredome in Arnhem
Wanneer?
26 mei 2018, van +/- 10:00 uur tot ??
Wie?
Leerlingen van groep 8 en ouder
Hoe?
We gaan met de auto, tenzij we een bus volkrijgen???
Kosten?
Het kaartje bestel je zelf via www.beam.eo.nl
Aanmelden ? Tot 29 maart 2018 bij:
Antoinette Kant / famajkant@ziggo.nl / 06-17909458 of
Marjan den Hartog / m-en-a@hetnet.nl / 06-27291542
Diensten zondag 11 maart
9.30 uur: ds. E. van Bolhuis-Szabo uit Hendrik Ido Ambacht, vierde zondag in de veertigdagentijd.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Themadienst in de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis, we overdenken de woorden: ten derde dage
opgestaan van de doden.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang Kerk in Actie / Binnenlands
Diaconaat en 2de rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (Binnenlands diacontaat)
Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt.
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische
hulp, waaronder een sociale supermarkt. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket.
Jaarlijks worden hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen geholpen. De verschillende activiteiten vinden
plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen dit onderbrengen in één pand. De opbrengst
van deze collecte is o.a. bestemd voor de inrichting van het nieuwe pand.
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

