ZONDAG 15 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
Vóór de dienst, om 9.30 uur is er koffie/thee in d’Ontmoeting.
In de morgendienst, om 10.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Het thema van de
jongerenviering is: Wakker worden!
We lezen: Romeinen 13: 11-14 / 1 Tessalonicenzen 5: 5-9 / Kolossenzen 3: 12-14
We zingen: Opwekking430 / Opwekking 575 / Kinderlied: Wij zullen opstaan / Opwekking
733 / Opwekking 602
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt dhr. Roel Pierik uit Almkerk te leiden. Het thema van
de vesper is: Lippendienst n.a.v. Psalm 141. M.m.v. Celis Dekker, orgel en Corina de
Peuter, zang.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij Willeke Schouten, Rozenstraat 4N,
4261 CG Wijk en Aalburg.
Omzien naar elkaar
Onlangs werd dhr. Wim Ewijk, Hoekje 13 (4286 LN), opgenomen in het ziekenhuis ten gevolge van een
hartinfarct; een operatie volgde waarbij stents geplaatst zijn. Inmiddels is Wim weer thuis. We wensen hem
een goed herstel.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Herv. Gemeente te Almkerk, Mevr. J.P. van Helden, Vlinderslag 20 (Wijk D)
Verhuisd:
Fam. A.J. van Krimpen van De Borchgravestraat 36 (Wijk A) naar Antonialaan 100a (Wijk B)
Agenda
vrijdag 20 april is de Flauwe avond spelshow aan boord van de Friendship
zaterdag 21 april is er een Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp
Tweede paasdag
We hebben een gezellige middag gehad met enthousiaste puzzelaars. Verder zijn er ook weer veel mensen
gewoon een bakkie koffie wezen drinken en lekker wezen eten. Dit heeft gezorgd voor een mooie opbrengst
van € 1.200,00.
We willen iedereen die hier aan mee gewerkt heeft heel hartelijk bedanken! De activiteitencommissie
Breicafé
Er is geen breicafé op 19 april. De bedoeling is: in de wintermaanden 2x per maand en in de zomermaanden
1x en wel op de 1e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

Diensten zondag 22 april
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. G.C. Lock uit Uitwijk.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Vertaling van een Engels lied in de morgendienst:
Bij het aanbreken van de dag stijgt onze hoop
Wij zeggen Uw naam, we heffen onze ogen op
Stem onze harten af op Uw ritme
Waar we lopen, daar zult U zijn.
Met vuur in onze ogen, ons leven verlicht
Uw liefde ongetemd, het is razendsnel
De straten zullen voor altijd fel gloeien
Uw glorie doorbreekt de nacht
U zal nooit vervagen, Uw liefde is voor altijd
Aan mijn zijde, in mijn leven, schijnt hij elke dag door me heen
U wordt wakker in mij, wordt wakker in mij
U bent voor altijd in mijn hart
Met vuur in onze ogen, ons leven verlicht
Uw liefde ongetemd, het is razendsnel
De straten zullen voor altijd fel gloeien
Uw glorie doorbreekt de nacht
U zal nooit vervagen, Uw liefde is voor altijd
Aan mijn zijde, in mijn leven, schijnt hij elke dag door me heen
U wordt wakker in mij, wordt wakker in mij
U bent voor altijd in mijn hart
Voor altijd, voor altijd, voor altijd in Uw liefde
Voor altijd, voor altijd, voor altijd in Uw liefde
Voor altijd, voor altijd, voor altijd in Jouw liefde
Voor altijd, voor altijd, voor altijd weten we dat ...
U zal nooit vervagen, Uw liefde is voor altijd
Aan mijn zijde, in mijn leven, schijnt hij elke dag door me heen
U wordt wakker in mij, wordt wakker in mij
U bent voor altijd in mijn hart

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

