ZONDAG 29 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. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk voor te gaan.
We lezen: Ezechiël 34:1-16, 23-31 & Johannes 10:11-16
We zingen: Psalm 66: 1 en 2 / Lied 299j / Lied 313: 1, 2 en 3 / Psalm 23b: 1, 2 en 5 / Psalm 23c: 1, 3 en 4 /
Lied 653: 1, 6 en 7 / Kinderlied “Ken je dit verhaal” / Lied 978:1, 2 en 4 / Lied 708: 1 en 6
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt kandidaat M.H. Bil uit Zwijndrecht te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Zanger en spreker is Leen
Koster uit Nieuwerkerk aan de IJssel.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Agenda
donderdag 3 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
Voorstraat 14
Van vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei heb ik meivakantie.
Zo nodig kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Kees Noorloos (tel. 401413).
Wanneer dat wenselijk is kan hij een vervangende collega inschakelen.
ds. Bert Ridder
Open koffieochtend
Op woensdag 2 mei a.s. hopen we een open koffieochtend te hebben. Voor die ochtend hebben we Rieteke
Hoogendoorn uitgenodigd. Zij maakt hele mooie quilts, met Bijbelse thema’s. Daar gaat ze een presentatie
over geven.
De kanselkleden in de Gereformeerde kerk zijn van haar hand. Ook stond er op de voorkant van de paasgroet
van de gezamenlijke kerken in Almkerk van dit jaar een afbeelding van een quilt van haar hand.
Het beloofd een mooie ochtend te worden. Nodig gerust andere mensen uit. Zij zijn ook van harte welkom.
De ochtend begint om 9.30 in de Almhof bij de Hervormde kerk in Almkerk. De zaal is om 9.15 open. Het zal
om 11.30 uur afgelopen zijn. Er is ook een tafel waar kaarten met foto's van quilts en bijbehorende teksten of
gedichten op staan, te koop zijn. Ook is er een collecte voor de onkosten.
Van harte uitgenodigd. Informatie Jannie van Noorloos tel. 0183401639.
Fietsgroep
Vanaf maandag 7 mei willen we weer wekelijks gaan fietsen.
We vertrekken om 19.00 uur bij d’Ontmoeting van de Gereformeerde kerk.
Het is geheel vrijblijvend om mee te fietsen, aanmelden is niet nodig.
Op de avonden zelf zien we met hoeveel personen we gaan fietsen en welke route we gaan maken.
We hopen weer op mooi weer en veel fietsplezier.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op donderdag 10 mei gaan we een wandeling maken door de weilanden en de griend o.l.v.
Jaap en Johan. We vertrekken om 7.30 uur bij de kerk en hopen uiterlijk om 9.00 uur weer
terug te zijn voor een kopje koffie/thee. Deelname is gratis, maar we zouden het fijn
vinden als u het even aangeeft als u mee gaat. Dit om een idee te krijgen met hoeveel
mensen we aan de wandel gaan. Inschrijven kan op de lijsten bij de ingang van de kerk,
via de mail: wihelmien@hetnet.nl of telefonisch: 405645 (liefst na 18.00 uur).
De activiteitencommissie
Diensten zondag 6 mei
9.30 uur: ds. H. Bouma uit Kampen.
Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in d’Ontmoeting.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: ds. O.O. Grevink uit Waalwijk.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Missionair Werk en Kerkgroei en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Morgendienst zondag, 6 mei
APPLAUS VOOR DE SCHEPPER Het verhaal achter Psalm 104
Heel wat avonden, woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de
Schepper van deze aarde, de Schepper van alles wat leeft. Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de
zogenaamde Atonhymne, de Zonnehymne van de Egyptische koning Echnaton? Bij monde van Hans Bouma
vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104, Applaus voor de Schepper. Een even spannend als inspirerend
verhaal waaraan Celis Dekker muzikaal deelneemt.
Jeugdkerk 6 mei 2018
Op zondag 6 mei is er jeugdkerk voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar. We beginnen om 9.30 uur boven in het
clublokaal. Deze zondag willen we stil staan bij het thema “Bidden”: we gaan leren hoe we met God kunnen
praten, hoe we naar Hem kunnen luisteren, hoe we Zijn stem kunnen verstaan, wat we Hem mogen vragen
en wat de Bijbel daarover zegt. We worden aangemoedigd om te bidden. We kijken uit naar je komst!
Hartelijke groet, Elibert en Ineke.
Eerste collecte zondag 6 mei / Collecte missionair werk en kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Hartje Deventer
‘Vondst’ is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft
deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met
twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat ‘Vondst’ op zoek naar actuele vormen van kerk-zijn. Ze
neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events
worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In het café worden verhalen uit de Bijbel en andere
klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het
dagelijks leven van de huidige generatie. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

