ZONDAG 10 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

Diensten
In de morgendienst hoopt ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg voor te gaan.
De lezingen zijn: Jozua 2, 1-14 en 20-24; Jozua 6, 20-23; en Romeinen 5, 1-5.
De liederen zijn: Psalm 116, 1. 3 en 8; Psalm 33, 7; Psalm 33, 8; Gezang 360, 4; Psalm 89, 5 en 7;
Gezang 1009, 1 en 3; Gezang 1010, 2. 3 en 4 en Gezang 704. 1. 2 en 3.
Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk-catechisatie in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk. Themadienst over de tien geboden, aan de beurt is het derde gebod. De dienst
wordt gehouden in d’Ontmoeting.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN Oecumene
rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.

en 2de

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

	
  
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. L. van Steenis- van der Stelt,
Brugdam 6c, 4286 AZ, Almkerk.

	
  
Omzien naar elkaar
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) begint naar verwachting op maandag 11 januari aan de derde
kuur – het zou eerst op 6 januari starten, maar de behandeling is enige dagen uitgesteld. Hij verblijft dan
enkele dagen in het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht, Unit 42, Postbus 90158, 4800 RK Breda).
Agenda
-‐
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
-‐
maandag11 januari, 20.00 uur, komt de gespreksgroep 'Wake Up' weer bij elkaar in de Almhof.
We willen nadenken over H.4 : Israël en de Kerk.
-‐
dinsdag 12 januari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij Fam. K. v/d Meijden, Anjerlaan 6.
Heeft u al langer gedacht om ook eens te komen, aarzel niet en weet u welkom!
-‐
zaterdag 16 januari is er Thema-avond in JC de Pomp in Almkerk! Info: www.depomp.com
Opbrengst collecte kinderkerstfeest
Tijdens het kinderkerstfeest is er gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Altena.
Wij mochten € 334,13 overmaken.
Kerkbalans 2016
Zoals elk jaar doet onze kerk ook in 2016 weer mee met de landelijke actie Kerkbalans.
De actie is landelijk, maar uitsluitend bedoeld voor de financiën van de plaatselijke kerk en dus van uitermate
belang voor onze gemeente.
Hoewel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad ligt de uitvoering van de actie in handen
van de Ambtsgroep Beheer & Financiën.
Vorig jaar hebben een aantal gemeenteleden meegeholpen en ook dit jaar willen wij graag in contact komen
met mensen die het leuk vinden aan deze actie mee te werken.
Wij hebben nog 5 à 6 gemeenteleden nodig die in de week van 17 januari op zo’n 25 adressen de Kerkbalans
envelop willen bezorgen om die enkele dagen later, maar in elk geval vóór 31 januari weer op te halen.
Maandag 11 januari worden de enveloppen in d’Ontmoeting aangereikt. Doet u mee? Meldt u dan even om
19.30 uur in d’Ontmoeting. Als deze tijd u niet schikt mag een belletje naar Adriaan Raams natuurlijk ook.
Tel. 403088.

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
Diensten zondag 17 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. S. van Meggelen. In beide diensten hopen we het avondmaal te vieren, ’s morgens is de
viering lopend, ’s avonds aan tafel.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Kerk.
De Avondmaalscollecte op 17-01-2016 is bestemd voor VluchtelingenWerk Nederland
Vluchten doe je niet zomaar. In de Bijbel was het een actueel onderwerp maar dat is helaas nu nog steeds.
We zien dagelijks hartverscheurende beelden uit binnen- en buitenland.
Daarom moeten vluchtelingen die hier komen, op ons kunnen rekenen.
Om deze reden is de Avondmaalscollecte bestemd voor VluchtelingenWerk Nederland.
VluchtelingenWerk Nederland biedt hulp aan vluchtelingen door het geven van maatschappelijke begeleiding
en organiseren van taallessen.
Daarnaast helpen zij bij hereniging met hun achtergebleven gezinsleden en begeleiden bij asielprocedures.
Zo kunnen vluchtelingen ook worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Door ruimhartig aan deze collecte te geven Geeft u vluchtelingen in Nederland een nieuwe kans!
De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Avondmaal Antonia
Ook in Antonia is er deze zondag avondmaalsviering, aanvang 15.00 uur, voorganger is deze keer ds. N.J.
Dekker.
Jeugdkerkdienst zondag 24 januari

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

