ZONDAG 6 MEI 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. Bouma uit Kampen voor te gaan.
We lezen: Psalm 104
We zingen: Psalm 103: 1 en 2/ Gedicht: Een gelukkig einde / Lied 316: 4 / Lied 162 / Lied 978 / Kinderlied /
Lied 146c: 1 en 7
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.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting. Er zal een stand
van de wereldwinkel Woudrichem staan. Er is dan ook gelegenheid om artikelen te kopen. (Er is een
pinapparaat aanwezig) Van harte aanbevolen!
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. O.O. Grevink uit Waalwijk te leiden.
We lezen: Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8
We zingen: Psalm 98: 1 en 4 / Lied 245: 1 en 2 / Psalm 119: 1 en 65 / Lied 653: 1,5 en 7 / Lied 838: 2,3 en
4 / Lied 769: 1,2 en 5
Bij het beeld van Jezus als de ware wijnstok zegt Jezus over ons: zonder mij kunnen jullie niets doen.
Misschien voel je ook een licht protest: hoezo? We zijn zelfstandige mensen. En toch. Maar waarom dan deze
God? Er is in onze wereld zoveel te kiezen, ook aan religie en spiritualiteit. Dan zegt Mozes: heel simpel, er is
maar één God. Kijk maar, alleen bij deze God zie je uit Zijn woorden daden ontstaan. Gods woorden brengen
iets teweeg. Wat kunnen die woorden voor jou en mij betekenen, zodat we wel iets kunnen doen?
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
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.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Missionair Werk en Kerkgroei (Help de nieuwe kerk in Hartje Deventer) en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. B.G. Pollema- Kolsters, Dr. van
Vuurestraat 76, 4271 XH Dussen. De bloemen van de jeugddienst zijn naar Tabitha de Ruyter de gegaan.
Dienst Hemelvaartsdag donderdag 10 mei
In de dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt dhr. H. Dekker uit Dussen voor te gaan.
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora.
Koster is Maar Nederveen.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Dhr. J. van de Water van Antonialaan 58 naar Zorgcentrum Antonia, Knotwilg 31c (Wijk B)
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

Overleden Gerrit Struik
Stil staan wij bij wat jij in beweging bracht in hart in lijf in leven; bewogen worden wij door tranen om wat
niet meer is en door liefde die steeds is gebleven.
Op zondag 29 april jl. is in de leeftijd van 86 jaar overleden, Gerrit Struik, de laatste tijd wonende in
Altenahove, daarvoor Ridderstraat 1a.
Gerrit en zijn vrouw Thea zijn een aantal jaren geleden vanuit Genderen in Almkerk komen wonen.
Gerrit heeft een arbeidzaam leven achter de rug. Hij had in Genderen een eigen landbouw- en
constructiebedrijf.
Daarnaast was Gerrit actief in de samenleving, o.a. binnen de Gereformeerde Kerk in Genderen en bij de
brandweer. Ook had hij aandacht voor de naaste via ontwikkelingswerk in Oost-Europa en het project gered
gereedschap.
Hij heeft daarvoor in 2005 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
De dankdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 3 mei jl. en werd geleid door mw. Greet Bijl, waarna de
begrafenis in besloten kring heeft plaatsgevonden.
Wij wensen zijn vrouw Thea, de kinderen en kleinkinderen Gods Zegen toe bij het verwerken van dit verlies.
Agenda
zondag 6 mei, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
maandag 7 mei, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’Ontmoeting
maandag 7 mei, 19.00 uur, start fietsgroep bij d’Ontmoeting
donderdag 10 mei, 7.30 uur, dauwtrappen vertrek bij d’Ontmoeting
vrijdag 11 mei, 19.00 uur, “contact met de kerk” in Antonia, voorganger ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk
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
Belijdenis
In de morgendienst van zondag 20 mei, Pinksteren, hopen belijdenis van hun geloof af te leggen:
Rolinde Duister, Janbaas 25 Nieuwendijk (4255 JS)
Annemiek Geerts, De Sering 13 (4286 CK)
Nathalie van Leent, Rijksweg 142 Nieuwendijk (4255 GG)
Heleen Raams, Dirk van Clevestraat 17 (4286 BT)
Johannes Straver, Janbaas 25 Nieuwendijk (4255 JS)
Duco Verschoor, Molenstraat 14 (4286 AR)
We hopen samen met hen en hun families op een mooie en vreugdevolle Pinksterdienst!
Grote schoonmaak (vele handen maken …………..)
In de kerkwijzer van april is er een oproep geplaatst voor "de grote schoonmaakdagen" van 1 en 2 juni.
Helaas zijn er tot nu toe slechts enkele aanmeldingen binnen. We hebben minimaal 25 mensen nodig en
streven naar een totaal van ongeveer 35 personen, om de schoonmaak goed te laten verlopen. Graag
ontvangen wij u aanmelding helpen op 1 of beide dagen, nog voor 15 mei zodat we een indeling kunnen
maken van de werkzaamheden en de mensen. Bel even met Ad van Andel 401003.
Namens de Ambtsgroep Beheer & Financiën Adriaan Raams.
Diensten zondag 13 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Dit is een gezamenlijke (thema) dienst in de Gereformeerde kerk in
de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. We overdenken de woorden: …..vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat 2de rondgang
Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.
Eerste collecte zondag 13 mei (Wezenzondag)
Deze collecte is bestemd voor Kinderfonds MAMAS.
In 1999 werd Kinderfonds MAMAS opgericht op verzoek van Nelson Mandela. Kinderfonds MAMAS steunt de
MAMAS van Zuid-Afrika, sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede.
Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 40.000
kinderen in 43 prachtige projecten. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen door de diakenen!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

