ZONDAG 24 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. Dit is een jongerenviering m.m.v. jongeren uit de
gemeente, band TOV en Celis Dekker orgel. Het thema is: Is God online?
We zingen uit het Liedboek: Psalm 103: 5 en 9 / Lied 886: 1 en verder: Opwekking 462 / Opwekking 746.
De avonddienst, om 18.30 uur in d’Ontmoeting, hoopt ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk te leiden. Het thema
is: Op de bonnefooi
De lezingen zijn: Genesis 11:1-9; Genesis 11:31-12:9 en Lucas 3:7-9,21-23,34.
We zingen, dit keer zonder beamer: Psalm 105:1,3; Psalm 105:18; Lied 542; Lied 803:1,2; Lied 803:3,6 en
Lied 425.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
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.
De collecte van deze jeugdviering gaat naar het project Hoop voor Dobirca.
Meer informatie over dit project is ook te vinden op www.facebook.com/hopefordobirca.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Een Knuffel van de kerk
Tijdens deze jeugdviering willen we naast de bloemen van de kerk, ook stil staan bij jongeren binnen
Almkerk die het moeilijk hebben of wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We doen dit in de vorm van
een knuffel. Deze viering gaat de knuffel naar Daniel Jonck. Daniel heeft leukemie en ondergaat op dit
moment intensieve behandeling.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer en mevr. Teuling-Wagenaar, Graaf
van Nieuwenaarstraat 20, 4286 AD Almkerk.
Agenda
dinsdag 26 januari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep van fam. K. v/d Meijden, Anjerlaan 6
dinsdag 26 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Carlo en Linda van Zanten, Dirkappel 33
Nieuwendijk
vrijdag 29 januari, 20.30 uur, vrijwilligersavond verbouwing in d’Ontmoeting
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Dhr. G. Kant van Voorstraat 31A (Wijk D) naar Binnenhof 8 (Wijk C)
Dhr. S. van Breugel van Hillsestraat 10A, Babyloniënbroek (Wijk G) naar Vlinderslag 20 (Wijk D)
Groothuisbezoek
Deze week houden we op drie avonden groothuisbezoek: vanavond, dus 24 januari, aanstaande dinsdag 26
januari en donderdagavond 28 januari. De avonden beginnen om 20.00u met een inloop vooraf van 19.45u
tot 20.00u. We proberen op tijd te beginnen en ook op tijd weer te stoppen zo rond 21.45u. Daarna nog een
informeel samenzijn. Het thema is 'Goede Buren'. Mocht u onverhoopt niet kunnen op de avond waarvoor u
zich hebt opgegeven, dan is het altijd mogelijk om op één van de andere avonden te komen.
We rekenen op een goede opkomst en we hopen op fijne, zinvolle gesprekken.

Bericht voor verbouwingsmedewerkers van d’ Ontmoeting
Opgeven voor de gezamenlijke avond van 29 januari kan nog tot en met dinsdag 26 januari.
Stuur even een bericht naar de scriba: scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com.
Kerk Brief Kort en Bondig
Wij merken in toenemende mate dat de mededelingen op de kerkbrief in een aantal gevallen steeds langer
worden.
De kerkbrief is echter bedoeld als mededelingenblad voor actuele en korte berichten.
Voor details, verdieping en achtergrondinformatie is in de Kerk wijzer ruimte en natuurlijk ook op de website
van de kerk. Bij het insturen van te lange artikelen bestaat de mogelijkheid dat deze worden ingekort of
retour afzender moeten om te laten inkorten.
De communicatie commissie
Diensten zondag 31 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder. In de morgendienst ontvangt Luuk, zoon van Gerrit de Winter en Jeanine Vos,
broertje van Lotte, het teken van de doop. Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.
18.00 uur: ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger W.J. Ouweneel, m.m.v.
Gospelkoor “Return” uit Eindhoeven en de huisband.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat 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

