ZONDAG 25 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 Palmzondag
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Het is vandaag de zesde zondag in de 40-dagentijd, de
liturgische kleur is paars, kleur van inkeer en lijden. In deze tijd zingen we het Klein Gloria niet.
In deze dienst ontvangt Nore Straver het teken van de doop.
We lezen: Marcus 11: 1-11
We zingen: Psalm 24: 1 en 4 / Lied 575: 1 / Evangelische Liedbundel 471 refrein 1 en 2 / Dooplied: Kind, wij
dragen je op handen (melodie Gezang 435 Liedboek 1973) / Gezang 33: 1 (Bundel 119 Gezangen, melodie
Lied 576a) / Lied 552 / Kinderlied: EL 462 / Lied 704: 1 en 3
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
We lezen: Psalm 14 en Romeinen 3: 9-24
We zingen: Psalm 24: 1,2 en 5 / Gezang 323: 1 en 8 / Gezang 170: 1 en 2 / Gezang 170: 3 en 4 / Gezang
436: 1,2,5en 6 / Gezang 344: 1,3 en 4
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreker is Mieke van Velzen
uit Vleuten, m.m.v. Gospelkoor “Sound of Joy” uit Werkendam.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Uitleg symbolische bloemschikking
De schikking verwijst naar de intocht in Jeruzalem. Jezus wordt als een koning binnengehaald, maar de ezel
wijst op nederigheid. De mensen leggen hun mantels als rode lopers op de weg. In de schikking verwijst de
slinger van rode bloemen en klimop naar de “koninklijke weg” die Jezus gaat, een weg van onvoorwaardelijke
liefde en trouw, aan God en mensen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / Totale werk
(steun voor kwetsbare gezinnen noord-Oeganda) en 2de rondgang Diaconaat 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.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. G.L. van Mersbergen van Antonialaan 98 naar Antonialaan 90 (Wijk B)
Maureen Overduin van Drossaard 3, Woudrichem naar J. v.d. Doemstraat 105, Utrecht (Wijk E)
Vertrokken: Naar de Geref. Kerk te Sleeuwijk, Mevr. A.G.A. Smitsman, Prov. weg Zuid 47 (Wijk C)
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

Gegevens voor de kerkbrief
Gegevens voor de Paaszondag kerkbrief kunnen worden aangeleverd tot woensdagavond 28 maart 17.00 uur.
Activiteiten op 2de paasdag 2 april a.s. bij d’Ontmoeting
We organiseren ook dit jaar een auto- of fietspuzzeltocht. Inschrijven tussen 14-15 uur.
Kosten zijn € 5,- per auto of per gezin (fietspuzzeltocht), incl. lot voor loterij welke na
afloop wordt gehouden. Er is weer van alles te koop, o.a. friet, poon, advocaat en bloemen
en er is een springkussen voor de kinderen! We hopen op mooi weer en natuurlijk op uw
komst!
De activiteitencommissie
Almkerken voor Albanië
Wij zijn blij om u als groep over het volgende te kunnen informeren. Het geld dat we aan het inzamelen zijn,
is voor het kinderkamp en voor opknapwerkzaamheden. Twee weken geleden hebben wij €3.500
overgemaakt naar het Global Care Centre, het centrum waar we het kinderkamp namens Hoop Voor Albanië
voor gaan organiseren. Daarvan zal het huisje van Leo Ibrahimi worden opgeknapt door een lokale aannemer
waar de stichting vaker mee werkt. Van de opbrengst van de Lentemarkt zal een ander huis worden
opgeknapt. We hopen op een mooi bedrag!
Clubleiding of -bestuur iets voor jou? We hebben je nodig!
Van oktober t/m maart is er één keer per 2 weken club voor basisschoolkinderen
waarbij we naast een verhaal een spel/knutsel/activiteit doen. Een aantal clubleiders en
bestuursleden stopt na dit seizoen, dus we hebben je hulp hard nodig om volgend jaar
weer een leuk programma te realiseren en de club mee te besturen. Meer info? Bel JanPeter Wiersma; 06-2839 2379.
Jeugdkerk 8 april 2018
Op zondag 8 april is er jeugdkerk voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar (dus niet op 1 april, want dan is het
Pasen). We beginnen om 9.30 uur boven in het clublokaal. We kijken uit naar je komst! Hartelijke groet,
Johan en Elibert.
Jongerenviering / Uitslaapdienst
Op 15 april vieren we met elkaar weer een Jongerenviering. Thema van deze dienst
is : Wakker worden! We hebben ervoor gekozen om deze keer een Uitslaapdienst te
organiseren. Dit houdt in dat de dienst begint om 10:30 uur! Vanaf 9:30 uur is de
kerk open en kunt u de zondag beginnen met een kopje koffie en een gezellig
praatje.
Koffie VOOR de dienst dus! Maar lekker uitslapen mag natuurlijk ook. De
Jongerenviering zal muzikaal worden begeleid door Menno Alberts op de piano en
Daan Koekkoek op de cajon. We zijn nog op zoek naar iemand die gitaar kan spelen
en deze dienst mee zou willen doen. Iedereen die zich nog jong van hart voelt, mag
zich hiervoor aanmelden! Helpt u, help jij ons mee? We horen het graag ( Marjan den Hartog 06-27291542 )
Diensten in de Stille Week
Witte Donderdag, 19.30 uur, avondmaalsviering in de kring, met muzikale medewerking van Celis Dekker
op het orgel en Laura Kaasjager-Dekker dwarsfluit, voorganger ds. Bert Ridder; de collecten zijn bestemd
voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat. Koster is Jelda Rodermond.
Goede Vrijdag, 15.00 uur avondmaalsviering in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
Goede Vrijdag, 19.30 uur, voorganger ds. B. Ridder, met muzikale medewerking van Celis Dekker op het
orgel. Koster is Maar Nederveen.
Stille Zaterdag, 21.00 uur, Paaswake met doopgedachtenis, m.m.v. Corina de Peuter-Arendse, zang
en Celis Dekker, orgel, voorganger dhr. Roel Pierik. Koster is Pim Sprangers.
Zingen op paasmorgen
Op paaszondag, 1 april, willen we als gezamenlijke kerken in Almkerk weer laten horen dat de Heer waarlijk is
opgestaan. We willen om 8.00 uur bij de hoofdingang van Altenahove starten met onze liederen en dan op
verschillende plaatsen, dit laten horen. Neem je fiets mee, zodat we ons snel kunnen verplaatsen. Als je een
instrument bespeelt, neem dat dan ook mee. Om 9.00 uur is er koffie in de Hervormde kerk en daarna kan
ieder in zijn eigen gemeente de dienst bezoeken.
Informatie bij Jannie van Noorloos. Tel 0183401639.
Dienst zondag 1 april Paaszondag
9.30 uur: ds. B. Ridder; m.m.v. Celis Dekker op het orgel en het koperensemble uit Nooit Gedacht.
Samenzang vanaf 9.20 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst op paaszondag vervalt.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

