ZONDAG 25 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. B. Ridder voor te gaan. Het is startzondag, het thema is: Deel je leven. M.m.v.
Chiel van Breugel, trompet en Celis Dekker, orgel.
De lezing is: Handelingen 8: 26-40.
We zingen: Psalm 84: 1 en 2 / Lied 1005 (Nederlands) / Lied 319: 1, 5, 6 en 7 / Lied 512: 1, 2 en 3 /
Kinderlied / Lied 418: 1 en 2
Na de dienst volgt een programma in d’Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.00 uur hoopt ds. N.J. Dekker uit Almkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk.
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Voorganger is
Arie van Es uit Hardinxveld-Giessendam, m.m.v. Kinga Bán (Sela) en de huisband.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
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.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN JOP/Jeugdwerk en 2de
rondgang Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij Liesbeth en Arno van der
Wiel, Emmikhovenseweg 9, 4286 LH. Er liggen ook 2 cadeautjes voor Cas en Vera van der Wiel op het
podium.
De tweede bloemengroet is bestemd voor de heer J. v.d. Water, Antonialaan 58, 4286 CW.
Omzien naar elkaar
Fleur van Wijk, Melkweg 15 (4286 CE), heeft een knieoperatie ondergaan waarbij een stuk bot is
vastgezet; ze heeft 6 weken brace en driekwart jaar revalidatie voor de boeg – sterkte en goede
moed gewenst!
Dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), verblijft in het St. Antonius Ziekenhuis (afdeling A2,
kamer 209, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein); hij is opgenomen vanwege een infectie aan de
urinewegen.
We wensen ook hem goede moed en vertrouwen.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. L. de Ruiter-van ’t Hoog van De Ster 2 naar Zorgcentrum Antonia, Knotwilg 27 (Wijk B)

Gemeente Groei Groep
Dinsdag 27 sept. om 9.30 Gemeente Groei Groep bij Fam. K v/d Meijden, Anjerlaan 6.
Met een fijne groep deelnemers beginnen we dit seizoen weer.
Kom gerust voor één of meerdere keren met ons mee lezen, luisteren en nadenken.
Emmauskring
Woensdagavond 28 september start de Emmauskring. Een kring waar we elkaar ontmoeten rondom allerlei
thema’s. Met elkaar leren, spreken en luisteren we naar de Bijbel. We lopen met elkaar op zoals ook Jezus
deed met de Emmaüsgangers. De kring is van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
De eerste avond is bij Frank en Carine v.d. Water, Burg H. Blokstraat 38.
Voorstraat 14
In de afgelopen week was ik enkele dagen door griep geveld. Daardoor heb ik niet alles kunnen doen wat er
op m’n programma stond… Deze week hoop ik weer helemaal aan de slag te zijn.
ds. Bert Ridder
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.
Magazine Zout
Ook als diakenen geloven wij in delen van zorgen. Bij het binnen gaan van de Kerk ligt het magazine Zout
over de kerk in het Midden-Oosten. Hierin leest u met welke moeilijkheden, verdriet en geweld christenen in
het Midden-Oosten te maken hebben en hoe zij toch hoop blijven houden. U leest ook hoe een kerk in haar
voegen kan kraken doordat ze voor honderden vluchtelingen zorgt. Bij het weggaan uit de kerk kunt u het
Magazine Zout meenemen. Als diakenen vragen wij u voor onze medechristenen in het Midden-Oosten te
bidden. De diakenen.
CD-presentatieconcert Jan Rozendaal & Rens de Winter
Op vrijdagavond 30 september zullen Jan Rozendaal en Rens de Winter een instrumentaal concert verzorgen
op orgel en piano in de Hervormde Kerk “De Burg” te Aalburg Het concert begint om 20:00 uur, de deuren
gaan open om 19:30 uur. Adres: Oude Kerkstraat 19a te Wijk en Aalburg. Entree € 5,00 en kinderen t/m 12
jaar gratis. Met vriendelijke groet, Jan Rozendaal
Najaarsworkshop activiteitencommissie donderdag 6 oktober 2016
Op een houten ondergrond maken we met allerlei kleurige verse bloemen en specifieke herfstmaterialen zoals
bottels, bessen, zaaddoosjes enz. een mooi bloemstuk. Simpel te maken maar mooi door zijn eenvoud.
De kosten zijn € 17,50 incl. koffie/thee en alle materialen. Graag zelf meebrengen een snoeischaar,
draadtangetje en een keukenmesje.
Opgeven kan t/m maandag 3 oktober. Bij voorkeur via de mail: marianne.groeneveld@hotmail.com of anders
op 06-31 990 818. We beginnen donderdag 6 oktober a.s. om 19.30 u. Voor meer info en foto: zie
Kerkwijzer.
Huwelijk
Op vrijdag 7 oktober hopen Marc Meijs en Mariet Raams, Magnolialaan 27 (4286 CM) elkaar hun ja-woord te
geven. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in onze kerk, aanvang: 15.30 uur.
We wensen hun een fijne dag, dat Gods zegen hen op al hun wegen mag vergezellen!
Diensten zondag 2 oktober
9.30 uur: ds. B. Ridder, 25 jaar predikant.
18.30 uur: dhr. R. Pierik uit Almkerk, zangdienst m.m.v. gemengd koor Zang & Vriendschap uit Hank, o.l.v.
Lian van Burgel en begeleiding Celis Dekker, orgel. Het thema is: Op vleugels.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Kerk en Israël en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

