ZONDAG 10 JUNI 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. Met aandacht voor het 50-jarig jubileum van Celis
Dekker als organist.
We lezen: 1 Kronieken 23: 1-5 / 1 Kronieken 25: 1-2, 6-7 / Psalm 150
We zingen: Psalm 92: 1 en 2 / Lied 713: 1, 2 en 5 / EL 262, Psalm 119: 13, EL 262, Psalm 119: 65 / Lied
912: 1 en 3 / Lied 146c: 1 en 7 / Lied 150a / Kinderlied: Dit is de dag / Psalm 150
EL 262:
Uw Woord
Uw Woord
Uw Woord
Uw Woord

is
is
is
is

een lamp
een lamp
lamp, uw
een lamp

voor mijn voet en een licht op mijn pad.
voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Woord is een licht.
voor mijn voet en een licht op mijn pad.

EL 425 (2x):
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft.
Na de dienst is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren en om elkaar bij de koffie te ontmoeten.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Dit is een gezamenlijke (thema) dienst in de
Hervormde kerk in de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. We denken na over de woorden: Ik geloof
in de Heilige Geest.
We lezen: Genesis 1: 1-2 / Genesis 2: 7 / 1 Samuël 16: 10-13 / Ezechiël 47: 1-12 / Galaten 5: 22-25
We zingen: Psalm 25: 2 en 6 / Gezang 239: 1, 2, 3, 6 en 7 / Psalm 92: 7 en 8 / Apostolische Geloofsbelijdenis
/ Gezang 44
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Werelddiaconaat
(Bijenhouden biedt jongeren toekomst) en 2de rondgang Diaconaat 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 ochtenddienst.
Omzien naar elkaar
Dhr. Gerrit van Drunen, Gantelweg 7 (4286 EH) is inmiddels geopereerd, de eerste berichten zijn goed. De
operatie vond plaats in Breda, het eerste herstel waarschijnlijk in het Beatrixziekenhuis in Gorcum.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Ned. Geref. Kerk te Sleeuwijk, Dhr. J.M. den Hartog, Kerklaantje 2 (Wijk A)

CELIS DEKKER: 50 Jaar organist
Dit jaar is Celis Dekker maar liefst 50 jaar als organist aan onze kerk verbonden.
Wij zijn dankbaar en blij dat hij al zo lang onze organist mag en wil zijn.
Hoewel Celis deze belangrijke mijlpaal het liefst onopgemerkt voorbij laat gaan,
willen wij toch met hem bij dit jubileum stil staan.
We doen dit in de kerk na de ochtenddienst van zondag 10 juni. Er is dan ook
gelegenheid Celis te feliciteren met dit mooie jubileum.

Fietsvierdaags 18 t/m 21 juni 2018
Er kan tussen 18.00 en 19.00 uur gestart worden vanuit d’ Ontmoeting. Het inschrijfgeld
bedraagt € 1,50 per avond of € 5,- voor vier avonden. De routes zijn geschikt voor het
hele gezin. Halverwege de route is er uiteraard de verdiende "koffiestop". Daar kan tegen
een kleine vergoeding wat te drinken en te eten gekocht worden. Mocht u het leuk vinden
om wat lekkers te bakken voor bij de koffiestop, dan kunt u dat doorgeven aan
Wilhelmien de Groot (tel.nr. 405645 of wihelmien@hetnet.nl LET OP DE SPELLING!) Wij
hopen u te mogen ontmoeten!
De activiteitencommissie
Huwelijk
Op vrijdag 22 juni hopen Inge van Dijk (Meeuwen) en Jan Trapman (Papendrecht) elkaar het ja-woord te
geven. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats in de Theetuin / Le Grand Jardin
(Laagt 5) om 16.00 uur. Het adres van Inge en Jan wordt Sportlaan 52 (huis in aanbouw).
We wensen het bruidspaar, samen met hun kinderen en gasten een fijne dag, Gods zegen en alle goeds voor
de toekomst!
Oppas gevraagd voor zondagmiddag 17 juni om 15.00 uur!
Zondagmiddag 17 juni is er een aangepaste dienst in onze kerk, met en voor mensen met een verstandelijke
beperking. Omdat de koorleden nog kleine broertjes en zusjes hebben wordt oppasdienst wel erg op prijs
gesteld. Helaas is er die middag niemand van de vaste oppasploeg in de gelegenheid om een dienst te
draaien. Wellicht is er nu iemand die denkt: dat wil ik best een keer doen!
Neem dan even contact op met Ankie (telefoon: 0416785586) email: ankie.depeuter@gmail.com
Natuurlijk mag je me na de dienst ook gewoon aanspreken. Alvast hartelijk dank!
Diensten zondag 17 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder.
15.00 uur middagdienst (i.p.v. avonddienst): ds. B. Ridder. Aangepaste kerkdienst (zie hieronder).
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ Binnenlands Diaconaat en 2de rondgang Bloemenfonds.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Jeugdkerk 17 juni
Zondag 17 juni is de afsluiting van de jeugdkerk. Wat we gaan doen, is nog een verrassing. Het programma
wordt binnenkort via de app-groep bekend gemaakt. Hartelijke groet, Elibert, Ineke en Johan.
Eerste collecte zondag 17 juni / Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat
‘Inloophuis als ontmoetingsplek’
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid,
gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement
liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een
spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt
diverse inloophuizen in het hele land, waar ook veel vrijwilligers vanuit de plaatselijke kerken actief zijn. Het
werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal geïsoleerd zijn. Het gaat
niet alleen om dak- en thuislozen en mensen in armoede, maar ook om ouderen die weinig familie zien. De
diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Zondag 17 juni 15.00 uur aangepaste dienst in onze kerk
Thema: “Hallo allemaal, wat leuk dat je er bent!”
Muzikale medewerking wordt verleent door Celis Dekker, orgel en kinder- en tienerkoor
“Grace” uit Gorinchem. Zij gaan een aantal vrolijke liedjes voor ons zingen, onder de
bezielende leiding van hun dirigente: Christina Herwich. Het is altijd weer een feest zo’n
aangepaste kerkdienst, met zoveel enthousiaste gasten in ons midden. Het is een
laagdrempelige dienst, voor mensen met een verstandelijke beperking. Natuurlijk zullen
ook “gewone” gemeenteleden, zich aangesproken voelen en de grote liefde van God
voor zijn kinderen mogen ervaren. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Een
mooie gelegenheid dus om met de hele familie deze feestelijke dienst mee te maken.
Wij hopen u allen te mogen begroeten met de woorden : Wat leuk dat jij/ u er bent!
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, met een kopje koffie, thee of fris.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

