ZONDAG 18 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 de morgendienst hoopt ds. A.W.W. de Ruiter uit Genderen voor te gaan.
De schriftlezingen zijn: Lucas 16, 14-15 en Lucas 16, 19-31
We zingen: Psalm 148, 1 en 4 / Psalm 36, 2 / Psalm 32, 4 / Lied 680, 4 en 5 / Lied 912, 1 en 2 / Lied 912, 5
en 6 / Lied 913, 2 en 3 / kinderlied / Lied 871, 1. 2. 3 en 4
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt dhr. R. Pierik uit Almkerk te leiden. Vesperviering met als thema: Mens
erger je niet n.a.v. Psalm 37 en Filippenzen 4: 4-9, m.m.v. Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse,
zang.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/najaarszendingsweek en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de fam. Kees van de Water, Kerkstraat 6,
4286 BB en ook bij mevr. Riet Sprangers, De Borchgravestraat 37, 4286 BL.
Omzien naar elkaar
Mw. Woutje Romijn-Bouman, Antonialaan 15 (4286 DE) kampt al een tijd met de gevolgen van jicht.
Het zorgt voor pijn en beperkingen in gaan en staan. We wensen haar sterkte en goede moed om vol
te kunnen houden.
Dhr. Kees van de Water, Kerkstraat 6 (4286 BB) kreeg tot nu toe verschillende behandelingen, die –
zij het met wat wisselend resultaat - toch vaak verlichting brachten. Bij de laatste controle bleek zijn
situatie verslechterd, er zijn verschillende uitzaaiingen geconstateerd. Dat betekent ook dat de
lopende chemobehandeling is stopgezet. Een hard gelag… We wensen hem en zijn gezin Gods
nabijheid en bemoediging.
Agenda
zaterdag 17 september is de Kick-off van het nieuwe Pompseizoen!
woensdag 21 september gerbera-actie
zaterdag 24 september nacht zonder dak voor de jeugd
Verbouwing
Bestrating van het plein is inmiddels gestart en de eerste vormen worden zichtbaar, dit wordt nog hard
werken om op tijd gereed te zijn.
Ook de meubels voor het liturgisch centrum in d’Ontmoeting worden afgewerkt.
De diaconie is gestart met het inrichten van de tuin achter d’Ontmoeting.
Gerbera actie
Op 21 september is het weer tijd voor de jaarlijkse gerbera-actie.
Wilt u vooraf al gerbera’s bestellen? Dat kan via intekenlijsten die vanaf zondag 11 september bij de
uitgangen van de kerk liggen. U kunt uw bestelling ook doormailen aan Wilhelmien de Groot
(wihelmien@hetnet.nl) .
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger op pad te gaan, meldt u zich dan eveneens bij Wilhelmien aan.
We hopen op uw medewerking en een goede verkoop!
De activiteitencommissie

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 o.a. 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).
25-jarig ambtsjubileum ds. Bert Ridder
Op 14 april jl. was het 25 jaar geleden dat ds. Bert Ridder werd bevestigd tot predikant.
Op D.V. zondag 2 oktober a.s. willen we daar in en na de ochtenddienst als gemeente bij stilstaan. Na de
dienst is er o.a. gelegenheid om in informele sfeer ds. Bert te feliciteren.
Als gemeente willen we ds. Bert een mooi cadeau overhandigen.
Wilt u hieraan ook meedoen dan vragen wij u uw bijdrage daarvoor in de collectebusjes bij de uitgangen van
de kerk te doen of dit voor 30 september over te maken op rekeningnummer NL39RABO0301500282 o.v.v
cadeau ds. Bert.
Zingen op eerste Kerstdag
Op een van de warmste dagen van de afgelopen zomer hebben we deze week de muziekstukken uitgezocht
die we hopen te zingen op 1e Kerstdag met het kerstkoor.
Daarvoor hebben we jou/u nodig. Hou je van zingen in een gelegenheidskoor, geef je dan op en doe mee. We
repeteren op donderdagavond vanaf half oktober.
Ervaring is niet vereist, alleen enthousiasme en 8 weken beschikbaar zijn. Geef je op bij Bert van
Houwelingen(info@knipshop.nl) of Cees Ambachtsheer (c.ambachtsheer@hotmail.nl)

(start)zondag 25 september
Diensten
9.30 uur: ds. B. Ridder. Het is startzondag, na de dienst volgt een programma in d’Ontmoeting.
18.00 uur: ds. N.J. Dekker uit Almkerk. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger Arie van Es uit
Hardinxveld-Giessendam, m.m.v. Kinga Bán (Sela) en de huisband.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/Jeugdwerk en 2de
rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Ontbijt Startzondag 25 september
Laatste kans! Meldt u vandaag nog aan!
Zie lijst bij de ingang/bellen 402776/mailen: schoutenvantilborg@gmail.com
Kom op tijd...zodat we om half negen kunnen beginnen!
Na de dienst volgt een kort programma waar u zich niet voor hoeft aan te melden. Iedereen welkom.
Koek/cake/hapje........startzondag
Wie wil iets bakken voor bij de koffie na de dienst?
Of maakt u liever iets voor bij het drankje?
Graag doorgeven aan Wilna Schouten ( tel 402776)
Jeugdkerk 25 september
De jeugdkerk gaat weer van start en we willen graag op de startzondag 25 september beginnen om 9.30 uur
boven in het clublokaal. Deze speciale dienst is voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar. Deze zondag willen we
stil staan bij het thema armoede, wat Jezus hierover zegt en hoe wij het verschil kunnen maken in deze
wereld. Op zaterdagavond 24 september hebben ongeveer 22 jongeren deel genomen aan de Nacht-ZonderDak, dus die zullen hun (slaperige) ervaringen met ons gaan delen J. We kijken uit naar je komst! Hartelijke
groet, Elibert van Vark.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

