              
  

                    
                            
              
  
                                      ZONDAG  4  SEPTEMBER  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 beide diensten hopen wij het avondmaal te vieren. In de morgendienst is de viering lopend, in de
avonddienst aan tafel.
In de morgendienst hoopt ds. W. Bisschop uit Breda voor te gaan.
De schriftlezing is: Lucas 14: 25-33.
We zingen: Psalm 139: 1,14 / lied 281: 1,3,6 / Lied 339a / Lied 845 / kinderlied / lied 405: 1 / Lied 791 /
Lied 381 / Lied 586a / Lied 418: 2 en 3.
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. B. Ridder te leiden.
De schriftlezing is: 2 Koningen 5: 19b-27.
We zingen: Psalm 62: 1 en 6 / Lied 344 / Gezang 360: 1 en 3 (Liedboek 1973) / Gezang 465: 1 en 4
(Liedboek 1973) / Lied 912 / Lied 246b: 1, 5 en 9.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
In Antonia is er eveneens avondmaalsviering, aanvang: 15.00 uur, voorganger is ds. G.J. Wolters.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Diaconaat (straatkinderen in Bolivia) en 2de rondgang Kerk.

rondgang

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Betsy Verschoor, Kruisstraat 22,
4286 AN Almkerk.
Omzien naar elkaar
Op woensdag 7 september ondergaat mw. Riet Sprangers-Groeneveld, De Borchgravestraat 37 (4286 BL) een
heupoperatie. We wensen haar sterkte en een goed herstel.
Kerkelijk Bureau
Vertrokken: naar de Geref. Kerk te Rotterdam, Anouchka van Breugel, Prov. weg noord 76 (Wijk E)
Agenda
maandag 5 september, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
Overleden
Op zondag 28 augustus overleed Irmgard Bos-Martin.
Ze werd 85 jaar en ze woonde aan de Bloemweg 6.
Afgelopen vrijdag 2 september hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.
In de morgendienst van deze zondag zal de gedachtenis aan haar worden uitgesproken.
Op de Kerkbrief van zondag 11 september volgt een geschreven in memoriam.
We wensen haar man Rien, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid in verdriet en gemis.

  

Hallo allemaal
Op donderdag 8 september vertrek ik voor 2 jaar naar Roemenië. Dat is best een lange tijd, maar tussendoor
zal ik af en toe terug naar Nederland komen.
Wilt u mij een bemoediging sturen voordat ik weg ga? Dat kan via: henjoschouten@hetnet.nl
Ik zal u/je op de hoogte houden door regelmatig stukjes in de kerkwijzer te schrijven. U/jij kunt mij volgen
via: henjoelleroemenie.blogspot.nl Een kaartje sturen mag natuurlijk altijd, want dat vind ik erg leuk!
Dit is mijn nieuwe adres: Tudor Vladimiresue 50 407280 Floresti Judetul Cluj Romania
Bedankt en wie weet tot ziens!
Groetjes van Henjoëlle
Cupcakes na ochtenddienst 11 september
Volgende week zondag kunt u bij de koffie in de Ontmoeting cupcakes kopen. Voor 1 euro per stuk. Ze
worden gemaakt en verkocht door jongeren die meedoen met de actie Nacht zonder dak. Zie voor info de
Kerkwijzer. De opbrengst van de cupcake actie is helemaal voor dit goede doel.
Huwelijk
Op vrijdag 16 september hopen Leonie Pruissen en Tim van Noorloos, Kastanjelaan 41, 4285 DA Woudrichem,
te trouwen. Gods zegen over hun huwelijk vragen ze in een kerkdienst in onze kerk, aanvang: 15.30 uur. We
wensen het bruidspaar een fijne dag, alle goeds en veel geluk!
Nacht Zonder Dak Almkerk 24/25 september
Iedereen die ons gesponsord heeft, is van harte welkom op zaterdag 24 september tussen 20.00 en 21.00 uur
op minicamping ’t Hulpgat, om een kijkje te komen nemen in onze eigengebouwde krottenwijk.
De koffie staat klaar! – Deelnemers en leiding Nacht Zonder Dak Almkerk
Schepping in Almkerk
Toen mannenkoor Onderling Genoegen zo’n half jaar geleden het oratorium “Schepping” ten gehore bracht in
Nieuwendijk was er in onze kerk ook een concert, dat werd bezocht door velen die “Schepping” graag hadden
willen horen.
Veel verzoeken kwamen er dan ook binnen om dit oratorium van componist Johan Bredewout ook in Almkerk
te laten horen. Nu is het bijna zo ver.
Op 24 september gaat mannenkoor Onderling Genoegen, bijgestaan door het projectorkest van Altena Brass
en violiste Alisa van Dijk, dit oratorium ten gehore brengen.
Kaarten zijn voor €7,50 verkrijgbaar bij o.a. Jan van Drunen (0183-402737).
Startzondag 25 sept
Thema van de startzondag (ons jaarthema) is: Deel je leven. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt in de
Ontmoeting. Iedereen is welkom, jong en oud, ook (kleinere) kinderen zijn van harte welkom.
U wordt tussen 8.15 en 8.25 uur verwacht. We kunnen dan stipt om 8.30 uur beginnen en sluiten af
om 9.15 uur , zodat we dan samen naar de kerkdienst kunnen gaan. U moet zich wel even aanmelden voor
het ontbijt, zodat we weten hoeveel we nodig hebben. Dit doet u door de intekenlijsten bij de ingangen van
de kerk in te vullen; te mailen naar: schoutenvantilborg@gmail.com; bellen 402776. Graag voor 19 sept.! De
luisteraars van de kerkradio krijgen sowieso allemaal een ontbijtje thuis!
Na de dienst hebben we een kort programma. Ook hier voor jong en oud en er tussen in!
Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden: allemaal welkom!
Startzondag: zoetige en /of hartige bakkers gezocht
Als u iets zou willen maken voor bij de koffie of het drankje, na afloop van de dienst, zouden we dat zeer op
prijs stellen. Geeft u dit ook even door? ( zie boven)
Diensten zondag 11 september
9.30 uur: ds. B. Ridder, afscheid en bevestiging ambtsdragers.
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie/thee te drinken in d’Ontmoeting.
18.30 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, een themadienst over de
tien geboden, aan de beurt is het negende gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Dick Bossers.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE	
  

