OUD- EN NIEUWJAARSDAG
EN ZONDAG 3 JANUARI 2016
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

Oudejaarsavonddienst donderdag 31 december
In deze dienst, aanvang 19.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. De lezing is: Genesis 32.
We zingen: Psalm 90: 1 en 8 / Gezang 135: 3 / Gezang 482: 1, 2 en 3 / Gezang 461: 1, 5, 6 en 7 / Psalm
105: 1 en 2 / Gezang 1 / Gezang 390
Koster is Pim Sprangers.
Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1ste

rondgang Kerk en 2de rondgang Ora.

Nieuwjaarsmorgendienst vrijdag 1 januari
Deze dienst, aanvang 10.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. De lezing is: Genesis 33: 1-11.
We zingen (uit het Nieuwe Liedboek): Psalm 118: 1 en 10 / Lied 207 / Psalm 133: 1 en 3 / Lied 969 / Lied
418: 1 en 2.
Na de dienst is er in d’ Ontmoeting gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie goede wensen
mee te geven voor het nieuwe jaar.
Koster is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1ste

rondgang Kerk en 2de rondgang Ora.

Dienst zondag 3 januari
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. De lezing is: Marcus 1: 1-11.
We zingen (uit het Nieuwe Liedboek): Psalm 100: 1, 2 en 4 / Lied 654: 1 en 4 / Lied 526: 2 / Lied 489: 2
en 3 / Kinderlied: Samen in de naam van Jezus / Lied 654: 5 en 6.
Ook na deze dienst is er in d’ Ontmoeting gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie goede
wensen mee te geven voor het nieuwe jaar.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Drie kronen
Voor veel christenen, waaronder de Russische en Armeense christenen, moet het kerstfeest nog komen. Zij
vieren de komst van 'Het Kind' op 6 en 7 januari, dus op Driekoningen. De drie kronen wijzen daarom zowel
op de drie Wijzen uit het Oosten, als op onze verbondenheid met onze “mede-christenen uit het oosten”.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer J. van Helden, De Ster 33, 4286
CH, Almkerk.
De tweede bloemengroet is bestemd voor de heer A.T. Koekkoek, Woudrichemseweg 35, 4286 LA, Almkerk.
Omzien naar elkaar
Als alles naar verwachting verloopt, zal dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) woensdag 6 januari
aan de derde kuur beginnen. Hij verblijft dan enkele dagen in het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht,
Unit 42, Postbus 90158, 4800 RK Breda).

Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Dhr. H.M. van der Meijden van Gr. van Hornestraat 32 (Wijk F) naar Wisselslag 12 (Wijk D)
Agenda
maandag 4 januari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 4 januari, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
dinsdag 5 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Carlo en Linda van Zanten, Dirkappel 33 Nieuwendijk
dinsdag 5 januari, 20.00 uur, Emmauskring bij Elibert en Geralda van Vark Altena’s Laantje 1a
vrijdag 8 januari, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zondag 10 januari, 20.00 uur, jongerengroep 18 t/m 25 jaar in het Wapen van Emmickhoven
Jaarboekje
Binnenkort verschijnt er een nieuw Jaarboekje.
Daarin zijn ook opgenomen de namen, adressen en telefoonnummers van de leden van onze kerk. Indien u
bezwaar heeft tegen deze vermelding, dan kunt u dit kenbaar maken tot 4 januari bij de scriba Peter Kant,
email: scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com .
Breicafé
Breien, haken, borduren, kleuren: het is 'chocolade voor de ziel'; je wordt er blij en rustig van.
Donderdagmiddag 7 januari van twee tot vier (14.00-16.00u) kunnen we elkaar weer ontmoeten bij Anneke
Pierik aan de keukentafel. Want ook aan de keukentafel kunnen we kerk zijn! Neem eigen brei-, haak-,
borduur- of kleurwerk mee. Elkaar ontmoeten is fijn, vaak nodig en bijna altijd gezellig. Het initiatief voor 'het
breicafé' is ontstaan uit het “open-kerk-project”. Iedereen is van harte welkom.
Filmavond in d’ Ontmoeting
Maandag 11 januari.
Paradise Now filmavond in d'Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.
Regie: Hany Abu-Assad (Nederlands- Palestijns filmregisseur)
Indringende film over Palestijnse jongens die 'uitverkoren worden' een zelfmoordaanslag in Tel Aviv uit te
voeren. Wanneer alles niet volgens plan verloopt worden zij gedwongen eigen keuzes te maken.
Rookworstenactie
Op vrijdag 15 januari (een week eerder dan in de kerkwijzer vermeld staat!) zullen vrijwilligers vanaf 18.00
uur bij u aan de deur langskomen voor de verkoop van echte slagers rookworsten van slagerij Theo Barten uit
Almkerk.
De prijzen zijn als volgt:
- 1 rookworst € 3.50
- 2 rookworsten € 6.50
- 3 rookworsten € 9,Wilt u er zeker zijn dat deze lekkernij niet aan uw neus voorbij gaat? Dan kunt u uw bestelling alvast
doorgeven via de mail: wihelmien@hetnet.nl of bellen naar Wilhelmien de Groot, tel.nr. 0183-405645. U kunt
ook uw bestelling op de lijsten noteren die t/m 10 januari bij de uitgangen van de kerk liggen.
De activiteitencommissie
Vacature
Jaap en Sjana van Burgel hebben aangegeven 1 februari definitief te stoppen als beheerders van onze kerk.
De vacature voor beheerder van ca. 10 uur in de week is tot op heden niet ingevuld, ondanks verwoede
pogingen hiertoe door de ambtsgroep Beheer & Financiën. Voor de invulling van deze vacature zouden we het
fijn vinden als iemand uit de gemeente of wellicht als duo deze taak op zich willen nemen. Vanaf januari
zullen we ook buiten de eigen gemeente kijken naar geschikte kandidaten voor deze functie.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Adriaan Raams, tel. 0183 403088.
Dienst zondag 10 januari
Aanvang 9.30 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Genderen.
Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk-catechisatie in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk, dit is een gezamenlijke dienst in d’ Ontmoeting bij de Gereformeerde
kerk. Themadienst over de tien geboden, aan de beurt is het derde gebod.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN Oecumene en 2de
rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

