ZONDAG 20 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 Pinksteren
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. We vieren Pinksteren. In deze dienst belijden Annemiek
Geerts-Bouman, Heleen Raams, Rolinde Duister, Johannes Straver, Nathalie van Leent en Duco Verschoor hun
geloof. Muzikale medewerking: Celis Dekker, orgel; Chiel van Breugel, trompet; Marie-Louise Tamerus, zang;
Robert van Eijl, piano
We lezen: Genesis 2: 4-7 / Johannes 20: 19-22 / Handelingen 2: 1-13
We zingen: Psalm 87: 1 en 4 / Lied 705: 1 / Opwekking 595 / Lied 342: 3 en 5 / Lied 345: 2 en 3 / Adem van
Boven: 1, 5 en 7 /Opwekking 488 / Lied 675 / Kinderlied: EL 468 / Opwekking 710
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. D.C. Groenendijk uit Klundert te leiden. Thema: Onverzettelijk.
We Lezen: Handelingen 5: 27-32
We zingen: Psalm 149: 1 en 2 / Lied 670: 1,2,3,5 en 6 / Lied 672: 1,2 en 3 / Lied 908: 1,2 en 6 / Lied 687
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Zending (Versterk de kleine kerken in Bangladesh) en 2de rondgang ORA.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Omzien naar elkaar
Dhr. Zeger van Herwijnen, Antonialaan 9 (4286 CZ) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw. Helma Nederveen-de Graaf, Rozenlaan 1 (4286 CJ) verblijft in het Amphiaziekenhuis (locatie
Molengracht, afdeling 4, unit 46, kamer 480, Postbus 90158, 4800 RK Breda).
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 voor u 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 …………..)
Afgelopen 2 weken is een oproep geplaatst voor "de grote schoonmaak dagen" van 1 en 2 juni.
Inmiddels hebben al behoorlijk wat mensen (veel vrouwelijke deelnemers) gereageerd om te komen helpen,
BEDANKT.
We zouden graag nog enkele mannelijke deelnemers hebben, mannen schroom niet, het is naast werken ook
gezellig.
Graag ontvangen wij je aanmelding om te helpen op 1 of beide dagen, nog voor komende woensdag.
Bel even met Ad van Andel 401003.
Namens de Ambtsgroep Beheer& Financiën Adriaan Raams.
Hardlopen voor jongeren
Op vrijdagavond 15-06-2018 ga ik een 1/2 marathon lopen in Rotterdam.
Dit keer voor Agapè & Athletes In Action. Om jongeren, in achterstandswijken, persoonlijke groei te geven en
bekend te maken met Jezus.
Om dit te ondersteunen probeer ik sponsors te zoeken. Wilt u me helpen?
Sponsors kunnen dat doen via: https://agape.nl/geven/?project=Streetrun%20Rotterdam-609
Vul bij opmerkingen mijn naam in. Groetjes, Ben Schermers"
Almkerken voor Albanië
Over twee maanden is het al zo ver, dan vertrekken de jongeren van Almkerken voor Albanië naar Tirana. De
voorbereidingen voor het zomerkamp zijn in volle gang. Door middel van sport, spel, muziek en toneelstukjes
hopen we de kinderen en jongeren in Albanië een mooie tijd te geven. In de avonddienst van zondag 8 juli
wordt er in de Hervormde Kerk aandacht besteed aan de reis. Er is dan ook de gelegenheid om vragen te
stellen over het project. Het is nog even aftellen, maar we hebben er al heel veel zin in.
Diensten zondag 27 mei
9.30 uur: ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.
15.00 uur: avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. G.J. Wolters.
18.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Arie de Rover uit
Hardinxveld-Giessendam, m.m.v. het trio Charming Three.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat 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

