ZONDAG 18 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
vijfde 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 12: 17-26
We zingen: Psalm 43: 3 en 4 / Lied 650: 1, 2, 3 en 4 / Lied 767 / Lied
625 / Kinderlied: Kijk eens om je heen / Lied 978: 1, 2 en 4
De zondagavondzangdienst, om 18.30 uur, hoopt ds. ds. B. Ridder te
leiden.
We lezen: Marcus 10: 13-16 / Matteüs 11: 28-30 / Marcus 4: 35-41 /
Johannes 15: 9-17
We zingen: Psalm 84: 1 en 2 / Lied 283 / Lied 146c: 4, 5 en 7 / Lied 647
/ Evangelische Liedbundel 8 / Psalm 42: 3 en 5 (oude berijming) / EL
187: 1 en 2 / Lied 904: 1, 3 en 5 / Lied 612 / Lied 578 / EL 374 / Lied
634
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Uitleg symbolische bloemschikking
De schikking verwijst naar de gelijkenis die Jezus vertelt over de graankorrel. Alleen als de graankorrel sterft
ontstaat er nieuw leven. Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht
dragen. In de schikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang Kerk
in Actie/ 40-dagentijd (Kinderen in de Knel/ Ouders kiezen voor onderwijs) en 2de rondgang Ora.
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. T.B.J. Blankman , de Ster 12,
4286 CG.
Agenda
woensdag 21 maart, 16.00 uur, paasviering voor ouderen
woensdag 21 maart, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1
vrijdag 23 maart, 19.30 uur, belijdeniscatechese bij Johannes Straver en Rolinde Duister, Janbaas 25
Nieuwendijk
vrijdag 23 maart zijn er aan boord van de Friendship NERFGAMES
zaterdag 24 maart is er een Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp

Verschijning kerk wijzer
De Kerk wijzer van april zal verschijnen in de eerste week van april (na Pasen).
De kopij voor dit nummer kan aangeleverd worden tot en met 19 maart.
De redactie van Kerk wijzer.
Nabestellen violen
Afgelopen donderdag was weer de violenactie van de diaconie en ZWO. Misschien was u niet thuis en denkt u
het nu zonder de violen te moeten stellen!
Maar... geen nood! U kunt ze nog nabestellen.
Dit kan m.b.v. de bestellijsten bij de uitgangen van de kerk. U kunt de violen bestellen per tray van 18 stuks
voor €10. De bestellingen worden dan bij u thuis afgeleverd.
Almkerken voor Albanië
Hallo! Hierbij een update van de Albanië groep! Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de
lentemarkt die volgende week zaterdag 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 leuke spullen en
lekkernijen zoals verse oliebollen en stroopwafels, en nog veel meer! U kunt zich ook opgeven om mee te
doen met de bootcamp (inschrijflijsten liggen bij de uitgang) en er is een rad van avontuur met leuke prijzen.
U bent van harte welkom en we hopen u te zien!
Eén van deze activiteiten is een bootcamp onder leiding van Denise Blom en Martin Nederveen. Zowel voor
jong/oud en getraind/ongetraind een leuk en sportief programma waar iedereen aan deel mag nemen voor
maar 5 euro p.p. De tijden van de bootcamp zijn van 11:15 tot 12:15 uur en van 13:15 tot 14:15 uur.
Inschrijven kan alleen vandaag nog op het inschrijfformulier bij de ingangen van de Kerk.
Diensten zondag 25 maart
9.30 uur: ds. B. Ridder, zesde zondag in de veertigdagentijd. In deze dienst ontvangt Nore Straver het teken
van de doop.
18.00 uur: ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Mieke van Velzen uit
Vleuten, m.m.v. Gospelkoor “Sound of Joy” uit Werkendam.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / Totale werk en
2de rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (totale werk)/steun voor kwetsbare gezinnen noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld
maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in
brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan. Ook
geeft Mothers’ Union voorlichting over HIV en Aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en
versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. De moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Middels deze collecte steunt u het mooie werk van Mothers’ Union.
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

