ZONDAG 13 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. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Johannes 14: 15-21
We zingen: Psalm 27: 1 en 5 / Lied 305 / Lied 663 / Lied 975: 1, 2 en 3 / Kinderlied: De toren van Babel /
Psalm 33: 2 en 8
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. 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.
We lezen: Zefanja 1:14-18 / Mattheus 25:31- 46 en Openbaringen 20:11-15
We zingen: Psalm 96:1,5,6 en 7 / Lied 466:5,6 en 7 / Lied 1010 / Psalm 98
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.
Collecten
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.
Eerste collecte zondag 13 mei (Wezenzondag)
Deze collecte is bestemd voor Kinderfonds MAMAS.
In 1999 werd Kinderfonds MAMAS opgericht op verzoek van Nelson Mandela. "Want de veranderingen in ZuidAfrika gaan te lang duren voor miljoenen kinderen in armoede. Zonder extra hulp zullen zij niet overleven en
het nieuwe Zuid-Afrika niet meemaken,” zei 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. Hun missie is om alle Zuid-Afrikaanse kinderen
die in ernstige armoede leven, te laten opgroeien onder de vleugels van een MAMA. Kind voor kind. Dorp voor
dorp. Omdat alle kinderen ónze kinderen zijn. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen door de
diakenen!
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij het 50-jarig bruidspaar Ena en Adriaan
van Krimpen- van der Wiel, Antonialaan 100a, 4286 CW Almkerk.
Omzien naar elkaar
Dhr. Zeger van Herwijnen, Antonialaan 9 (4286 CZ) is ten gevolge van een hartinfarct opgenomen in het
Beatrixziekenhuis te Gorcum (3 Oost 352, Postbus 90, 4200 AB). We wensen hem Gods nabijheid en een
goed herstel.
Agenda
vrijdag 11 mei, 19.00 uur, “contact met de kerk” in Antonia, voorganger ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk
maandag 14 mei, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
zaterdag 19 mei is er weer Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp
Bijdrage van Interkerkelijke Stichting Diaconale Dienstverlening voor "Almkerken voor Albanië"
Onlangs hebben de gezamenlijke diaconieën een financiële bijdrage aangevraagd voor "Almkerken voor
Albanië" bij de Interkerkelijke Stichting Diaconale Dienstverlening. Hierop is positief gereageerd. We mochten
een prachtig bedrag ontvangen ter grootte van € 1.650. We hopen dat hier veel goed werk mee verricht mag
worden in Albanië.

Diaconale Tuin
Zoals U misschien al hebt gezien zijn de werkzaamheden in de tuin weer begonnen. Woensdag avond vanaf
18.00 tot 20.30 uur is onze vaste “tuinavond”. Iets voor u om gezellig mee te komen tuinieren ? U bent van
harte welkom op de woensdagavond. Alleen een paar handschoenen meebrengen tuingereedschap is
aanwezig.
Ook is er nog plaats voor bloemen en planten in tuin. Hebt u tuinplanten over neem contact op met Hans de
Peuter (tel. 403966) of Maya Verschoor (tel. 402238)
De Diaconie.
Gemeentevergadering
Op maandagavond 28 mei a.s. om 20.00 uur, hopen wij onze jaarlijkse gemeentevergadering te houden.
Vanaf 19:45 uur staat de koffie/thee klaar in d’ Ontmoeting.
Naast de reguliere stukken die dan besproken worden staat na de pauze het ‘De Groene Kerk’ op het
programma. Vanzelfsprekend is er voor de pauze ook gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen
over allerlei zaken van onze kerk.
De stukken betreffende deze vergadering liggen vanaf zondag 20 mei a.s voor een ieder klaar in de
d’ Ontmoeting. U kunt de stukken ook vinden op de website van onze kerk.
We zien u graag op de gemeentevergadering.
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 20 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder, Pinkster- en belijdenisdienst.
18.30 uur: ds. D.C. Groenendijk uit Klundert.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Zending en 2de rondgang ORA.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
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!
Eerste collecte zondag 20 mei / collecte pinksterzending
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in
Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven. De kerk in het district Mymensingh, MCCP, partner van Kerk
in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen (en ook hun ouders) elke week
bijbelonderwijs en leren ze lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande
kinderen. Daarnaast bieden ze vrouwen o.a. naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen
verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een
klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de
armoedegrens. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te
zijn!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

