ZONDAG 17 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. B. Ridder voor te gaan.
De lezing is: Filippenzen 4: 4-7.
We zingen: Psalm 63: 1 / Psalm 63: 3 / Lied 869: 1, 5 en 6 / Lied 903: 1 en 5 / Kinderlied / Lied 377: 1, 2, 3,
4 en 5 / Lied 393 / Lied 384: 5, 6, 7, 8 en 9 / Lied 418: 2 en 3.
De avondmaalsviering is lopend.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. S. van Meggelen te leiden.
De lezingen zijn: Psalm 23 & eveneens Filippenzen 4: 4-7 & 19-20.
We zingen: Lied 287: 1 en 4 / Apostolische Geloofsbelijdenis / Lied 413: 2 / Lied 23B: 1 en 4 / Lied 23C: 4 en
5 / Lied 23A: 3 en 4 / Lied 659: 4, 5 en 6 / Lied 903: 6 / Lied 413: 1 en 3.
De viering van het avondmaal is in deze dienst aan tafel.
Ook in Antonia is er avondmaalsviering, aanvang 15.00 uur, voorganger is ds. N.J. Dekker.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst
Diaconaat (VluchtelingenWerk Nederland ) en 2de rondgang Kerk.

bestemd voor 1ste

rondgang

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer en mevr. Van der Wel, Antonialaan
74, 4286 CW, Almkerk.
Omzien naar elkaar
Dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP) is weer thuis na de derde kuur. We wensen hem sterkte,
goede moed en vertrouwen voor de komende tijd.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Dhr. J. de Bok van Weth. Raamsstraat 18 (Wijk A) naar Wisselslag 7 (Wijk D).
Agenda
dinsdag 19 januari, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1
dinsdag 19 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Bert en Tamara Hendriksen, Provincialeweg
Noord 15
Contributie Kerkwijzer
Heel lang is de contributie voor Kerkwijzer erg laag gehouden. Met de vernieuwde looks en het in kleur
drukken (in plaats van kopiëren) van Kerkwijzer is de kostprijs en geadviseerde bijdrage €20,-.
De meeste gemeenteleden hebben hun contributie over 2015 voldaan.
Voor wie dat nog niet heeft gedaan: wilt u die svp alsnog overmaken op de bijdragenrekening NL39 RABO
0301 5002 82 o.v.v. Kerkwijzer 2015, zodat we dat mooie maandblad kunnen blijven verzorgen?
Alvast heel hartelijk dank!
Ad van Andel, bijdragenadministratie.

Kerkbalans 2016
Zoals gebruikelijk wordt in januari de actie Kerkbalans in onze kerk gehouden.
Weliswaar is dit een landelijke actie, maar uitsluitend bedoeld voor de eigen gemeente. Uw bijdragen worden
dus uitsluitend voor de Geref. kerk Almkerk gebruikt.
Met nog maar net een grote verbouwing met uitstekend resultaat achter de rug heeft u getoond dat de
gemeente in Almkerk springlevend is.
De kerkenraad is dan ook vol vertrouwen dat ook in 2016 de actie Kerkbalans weer een goed resultaat zal
brengen. Met uw bijdragen kunnen alle kosten voor pastoraat, jeugdwerk, gebouwen, etc. in 2016 worden
voldaan.
Helpt u degene die bij u aan de deur komt voor het ophalen van uw bijdragenformulier, dat zal in de meeste
gevallen rond 23 januari zijn, door dit tevoren overdacht en ingevuld te hebben? Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking en bijdragen!
Adriaan Raams, voorzitter Ambtsgroep Beheer & Financiën.
Diensten zondag 24 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder, jongerenviering m.m.v. jongeren uit de gemeente, band TOV, Celis Dekker orgel. Het
thema is: Is God online?
18.30 uur: ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
catechese en Educatie en 2de rondgang Diaconaat.
Jeugdkerkdienst zondag 24 januari

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

