ZONDAG 1 APRIL 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 Paaszondag
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. M.m.v. Celis Dekker op het orgel en het koperensemble
uit Nooit Gedacht. Tien minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met samenzang.
We lezen: Matteüs 27: 62 – 28: 15
We zingen, voor de dienst: Evangelische Liedbundel 122: 1, 2 en 4 / Gezang 221: 1 en 3 (Liedboek 1973) /
Weet je dat de lente komt: 1 en 2
In de dienst zingen we: Psalm 98: 1 en 3 / Lied 624: 1 en 2 / Lied 600: 1, 2 en 5 / EL 125: 1 / Lied 621: 1, 2
en 3 / Lied 642: 1, 2, 7 en 8 / Lied 623: 1, 2, 3 en 6 / Lied 634
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst op paaszondag vervalt.
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.
Liederen bij de morgendienst:
EL 122: 1, 2 en 4
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn bloed bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht
Weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tint’len op je huid,
de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit!

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donk’re dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!

EL 125: 1
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.
refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/Jeugdwerk 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 bloemen van de jeugddienst van maart zijn naar Lisa Broere gegaan.
Agenda
maandag 2 april, tweede paasdag, vanaf 14.00 uur, Paasprogramma activiteitencommissie
dinsdag 3 april, 20.00 uur, vergadering kleine kerkenraad
donderdag 5 april, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
vrijdag 6 april, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
vrijdag 6 april, 20.15 uur, belijdeniscatechese bij Johannes Straver en Rolinde Duister, Janbaas 25
Nieuwendijk
zaterdag 7 april is er een Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp
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
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.
Orgelconcert
Zaterdag 7 april a.s. geeft de wereldvermaarde orgelvirtuoos Wolfgang Seifen uit Berlijn weer een
improvisatieconcert op ons orgel.
Voor deze avond heeft hij een aantrekkelijk programma samengesteld, deze keer in Paassfeer.
Tijdens het concert is de organist via de beamers te volgen, terwijl na afloop gelegenheid is in d’Ontmoeting
koffie te drinken en de organist te ontmoeten.
De aanvang is 20.00 uur, de entree is € 10.
Hartelijk welkom, Celis Dekker.
Diensten zondag 8 april
9.30 uur: ds. J. Greven uit Blaricum.
18.00 uur: ds. B. Ridder. Gezamenlijke (thema)dienst in de Hervormde kerk in de serie over de Apostolische
Geloofsbelijdenis, we staan stil bij de woorden: opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora en in
de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
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.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

