ZONDAG 9 OKTOBER 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. In deze dienst ontvangt Jesse Vos het teken van de
doop.
We lezen: 1 Samuël 3: 1-15a
We zingen: Psalm 92: 1 en 2 / Lied 217: 1, 2, 3 en 5 / EL 471 Weet je dat de Vader je kent / Lied 348: 1, 3
en 5, 7 en 9 / Lied 513 / Lied 781 / Kinderlied / De Here zegent jou
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie/thee te drinken in d’Ontmoeting.
De avonddienst, om 17.30 uur in de Hervormde kerk, is de afsluitende dienst van het Kerk-School-Gezin
project. Ds. G.J. Wolters uit Almkerk hoopt deze dienst te leiden, het thema is: Uit onverwachte hoek.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat
en in de avonddienst voor stichting de Enghoeve in Uitwijk. Dit is een begeleiding en behandelcentrum jeugd
en zorgboerderij.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd
Antonialaan 102, 4286 CW.

bij mevr. J. Kolf- van der Meijden,

Omzien naar elkaar
Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN), verbleef enige tijd in het UMC; er is een stent in
haar slokdarm geplaatst – hopelijk gaat het slikken hierdoor weer makkelijker. Naar verwachting is ze
weer thuis.
Mw. Liesbeth van der Wiel-Ewijk, Emmikhovenseweg 9 (4286 LH), onderging een tijdje terug een
voetcorrectie. De revalidatie valt tegen en neemt meer tijd (nog zo’n 4 weken) in beslag dan gehoopt.
We wensen beiden goede moed en hopelijk herstel.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Herv. Gemeente te Almkerk,
Fam. E.G.A. van der Westen-Burghout, Prunuslaan 6 (Wijk F)
Agenda
vrijdag 7 oktober, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder
woensdag 12 oktober, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor - Werf 1
dinsdag 11 oktober, 10.30 uur, Gemeente Groei Groep bij Fam. W. Heijkoop, van Limburg
Stirumstraat.
vrijdag 14 oktober er een infoavond over 'Discipling Youth Globaly' aan boord van de Friendship
zaterdag 15 oktober is het weer Game Experience in christelijk jongerencentrum de Pomp!
Voorstraat 14
Met dankbaarheid kijk ik terug op de jubileumdienst van vorige week. Fijn om dit heugelijke feit samen te
kunnen vieren. Ik geniet van mooie bloemen (je raakt niet uitgekeken op de liturgische schikking), attente
kaartjes, boekenbonnen, de mand met streekproducten, het boekje met streektaal, het jubileumlied, de
stropdassen (vanmorgen kunt u me de groene zien dragen) en ik mag me verheugen in de komst van nog
een cadeau… Nogmaals bedankt voor al jullie inzet, goede woorden en blijken van waardering!
ds. Bert Ridder

Aangepaste kerkdienst te Meeuwen
Zondagmiddag 16 oktober a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Herv. kerk te Meeuwen. (Hoek 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. W. Stijf uit Meeuwen, en het thema luidt: “Kom uit de boom”.
U bent van harte welkom. We hopen op een fijne dienst! Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met
elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
Tot ziens, Cora Antonides, tel.: 0162 69 39 09
Kerk Wijzer
De Kerk wijzer van november/december bestrijkt de periode tot en met 20 december.
Voor het aanleveren van kopij daar graag rekening mee houden.
De kopij voor dit nummer dient maandag 17 oktober bij de redactie binnen te zijn.
Belijdeniscatechese
Ook dit seizoen is er weer gelegenheid om belijdeniscatechese te volgen. Meedoen verplicht niet tot belijdenis
doen. Maar goede gesprekken en fijne ontmoetingen zijn inbegrepen!
Wie belangstelling heeft kan zich bij mij melden, tel. 401265, mail: bertridder@kpnmail.nl
ds. Bert Ridder
Moestuin
Het tuinplantseizoen staat er weer aan te komen. Misschien bent u ook van plan om uw tuin te renoveren of
te verjongen. Daarom willen wij u als diaconie vragen of u uw overtollige vaste planten zou willen doneren
aan het moestuin project (wel onkruidvrij !!!) zodat wij alvast een begin kunnen maken met de inrichting.
Wanneer u twijfelt of een bepaalde plant geschikt is voor ons project komen wij graag even bij u thuis kijken.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Wim Heikoop , Van Limburgstirumstraat 2 telefoon 0183-403869
Vluchtelingen in Almkerk
Begin 2016 zijn er een aantal vluchtelingen in ons dorp komen wonen. Zij beginnen al aardig te wennen in
Almkerk. Vluchtelingenwerk Altena geeft aan dat er nog een aantal dingen nodig zijn:
a. fietsen: 3 herenfietsen en twee 2 damesfietsen; b. mensen die hen willen helpen met Nederlands leren;
c. stageplekken / werkervaringsplekken. Het UWV beoordeelt wat wel en niet mag om illegale tewerkstelling
en oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt te voorkomen. Het gaat met name om plekken
voor een aantal maanden. Wat ook geschikt is: kortdurende projecten waarbij extra handen nodig zijn, bijv.
klusprojecten of tuinprojecten. Wel moet er dan begeleiding voor deze mensen beschikbaar zijn.
d. ook zoeken we gastvrije mensen die eens voor hen of met hen willen koken en samen met hen willen eten.
Wanneer u denkt iets voor hen te kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Johan Schoenmakers van
Vluchtelingenwerk Altena, tel.06-16780829, of mail: johanschoenmakers@hetnet.nl.
De gezamenlijke diaconieën van Almkerk
Diensten zondag 16 oktober
9.30 uur: ds. J. Greven uit Blaricum
18.30 uur: ds. O.O. Grevink uit Waalwijk
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Werelddiaconaat en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecte Werelddiaconaat op 16 oktober: Verbeteren voedselproductie in Nepal
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite voldoende voedsel te verbouwen. De
organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden.
Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken
hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Daarnaast
ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door de zware aardbevingen,
om hun dagelijks leven weer op te pakken. Met de opbrengst van deze collecte wordt partnerorganisatie
ICFON in Nepal in haar werk ondersteund.
Wij bevelen de collecte van harte aan! De Diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

