ZONDAG 22 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. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Johannes 10: 1-11 & 1 Petrus 2: 11-17
We zingen: Psalm 95: 1 en 3 / Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (Nederlands) / Lied 653: 6 en 7 / Psalm 34: 4 en 5 /
Lied 975: 2 en 3 / Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar / Lied 23b: 1 en 5 / Lied 422
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.C. Lock uit Uitwijk te leiden.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat 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 dhr. Wim Ewijk, Hoekje 13, 4286 LN.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. A.H. van der Meijden, Van Axelstraat 36 (Wijk C) naar Voorstraat 37 (Wijk D)
Fam. P.G.D. Kant van Sportlaan 26 (Wijk D) naar Prov. weg Noord 47 (Wijk E)
Overleden
Op vrijdag 13 april overleed mw. Johanna Petronella van Breugel-de Peuter, ze woonde in Antonia, Knotwilg
31c. Ze werd 94 jaar.
Het is goed geweest kon Jo zeggen, terugkijkend op haar leven. Ze had veel om dankbaar voor te zijn: een
groot, saamhorig gezin, klein- en achterkleinkinderen. Het was altijd hard werken geweest, geen vetpot, maar
toch ontbrak het aan niets. Het goede werd overschaduwd door het plotselinge overlijden van haar man Job in
1990. Een moeilijke tijd volgde, maar ze hervond zichzelf. Na jaren aan de dijk verhuisde ze naar Antonia,
ook daar had ze het goed. De laatste weken namen haar krachten af. In het bijzijn van haar tien kinderen is
ze rustig en in vrede heengegaan.
Op dinsdag 17 april hebben we afscheid van Jo genomen. In het licht van onze herinneringen en bij het licht
van woorden uit Psalm 23 hebben we haar herdacht. Aansluitend hebben we Jo begraven op de begraafplaats
aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar missen, Gods nabijheid en kracht in
verdriet en gemis.
D’n Opstap / Nienix op kamp
Heeft u al om zich heen gekeken? Valt het u ook op dat er minder jeugd in de
kerk zit vanmorgen? Dat kan kloppen. We zijn met de gezamenlijke jeugd van
de Gereformeerde en Hervormde Kerk afgelopen vrijdag afgereisd naar Mol in
België om met elkaar het seizoen af te sluiten. Op dit moment zitten we bij
onze eigen kampdienst. De dienst en de spellen staan in het teken van het
thema “Black and White”. Vanmiddag komen we na drie dagen weer thuis.
Hopelijk kunnen we terugkijken op een gezellig kamp met natuurlijk weinig slaapuren ;-)
De leiding van d’n Opstap / Nienix.

Diensten zondag 29 april
9.30 uur: ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk.
18.00 uur: kandidaat M.H. Bil uit Zwijndrecht, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, zanger en spreker is Leen Koster uit
Nieuwerkerk aan de IJssel.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk 2de rondgang Ora en in de
avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

