ZONDAG 8 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
In de morgendienst hoopt ds. J. Greven uit Blaricum voor te gaan.
We lezen: Numeri 27 : 1 t/m 7 en Matteüs 15 : 21 t/m 28
We zingen: psalm 81 : 1, 2, 8 en 9 / Lied 305 : 1, 2 en 3 / Lied 991 : 1, 2, 3 en 4 / Lied 991 : 5, 6, 7 en 8 /
Lied 647 : 1, 2, 3 en 4 / kinderlied / Lied 601 : 1, 2 en 3
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Dit is een 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.
We lezen: Johannes 14: 1-3 & Johannes 16: 5-7 & 1 Johannes 2: 1 / Lucas 24: 50-53 & Handelingen 1: 1-3,
9-14
We zingen: Psalm 110: 1, 2 en 4 / Gezang 229: 1, 4 en 5 (Liedboek 1973) / Gezang 234 (Liedboek 1973) /
gezongen Geloofsbelijdenis / Gezang 231: 1, 3 en 4 (Liedboek 1973)
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Jeugdkerk 8 april
Vandaag is er jeugdkerk voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar. We beginnen om 9.30 uur boven in het
clublokaal. We kijken uit naar je komst! Hartelijke groet, Johan en Elibert.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. A. van der Wel - Lagrouw, Graaf
van Hornestraat 9, 4286 AG.
Agenda
vrijdag 6 april, 19.00 uur, Contact met de kerk in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
vrijdag 6 t/m zondag 8 april clubkamp in Loon op Zand
zondag 15 april, 20.00 uur, komt de kring In Between samen bij Tamara Tankens, Sportlaan 94
zaterdag 14 april is er weer een Tienerfriendsavond aan boord van de Friendship
zaterdag 14 april is er een Italiaanse avond in christelijk jongerencentrum de Pomp
Clubkamp: kinderen in Loon op Zand
Sinds afgelopen vrijdag zijn we met bijna 70 kinderen op CLUBKAMP naar
het Land van Kleef in Loon op Zand, dus er zullen minder kinderen in de
kerk zijn vandaag. Rond het thema ‘Niemand zoals jij en ik’ hebben we in
het bos en op het veld spellen gedaan, vast te weinig geslapen en een
‘beetje’ gesnoept! Vanmorgen hebben we onze eigen kampdienst met
Bijbelverhaal en liedjes. Daarna nog lekker buiten spelen en eten. Dan
komen om 13.00 uur de ouders om binnen gezamenlijk een terugblik te zien
van het kamp en daarna weer terug naar huis te rijden.
Fijne dienst en hartelijke groeten van kampleiding en kinderen uit Land van
Kleef.”

Diensten zondag 15 april (LET OP DE AANVANGSTIJD VAN DE OCHTENDDIENST)
9.30 uur: koffie voor de liefhebbers, deze keer koffie vóór de dienst dus.
10.30 uur: ds. B. Ridder, jongerenviering, het thema is: Wakker worden!
18.30 uur: dhr. Roel Pierik uit Almkerk, vesper. Het thema is: Lippendienst n.a.v. Psalm 141. M.m.v. Celis
Dekker, orgel en Corina de Peuter, zang.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
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 KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

