ZONDAG 16 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. J. Greven uit Blaricum voor te gaan.
We lezen: Genesis 35 : 1 – 15 en Johannes 17 : 9 – 23
We zingen: Psalm 119 : 2, 3, 7 / Lied 304 : 1, 2, 3 / lied 943 : 1, 2, 3 / lied 943 : 4, 5, 6 / lied 908 : 1, 4, 6 /
Kinderlied / lied 657
De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. O.O. Grevink uit Waalwijk te leiden.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/Werelddiaconaat (verbeteren voedselproductie in Nepal) en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Stien Kant, De Ster 35, 4286 CG.
Agenda
zaterdagavond 22 oktober, theatervoorstelling 'Geestig gestoord' van Eric Citroen bij De Pomp in Almkerk
Aangepaste kerkdienst te Meeuwen
Zondagmiddag 16 oktober, 15.00 uur, is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een
verstandelijke beperking, in de Herv. kerk te Meeuwen. (Hoek 2).
Voorganger is Ds. W. Stijf uit Meeuwen, en het thema luidt: “Kom uit de boom”.

Jongerenviering 30 oktober
Power of Words – Opwekking – Inspiratie- Lied – Bijbel – Ontroering - Gebed – Piano – Snoepronde – Knuffel
van de Jeugd – Ochtenddienst – Inspiratie – Samen – Jeugd
Denk jij er wel eens over hoe krachtig woorden kunnen zijn. Met woorden kun je troosten, hoop geven,
iemand blij maken, maar ook zeker iemand een naar gevoel geven. Denk jij hier over na wanneer je iemand
mailt of appt? Tijdens de Jongerenviering van 30 oktober a.s. willen we over dit thema nadenken.
Zien we jullie dan?
Charissa, Dewi, Melissa, Antoinette en Marjan

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.
Diensten zondag 23 oktober
9.30 uur: mevr. G. Bijl-Bor uit Noordeloos.
18.30 uur: ds. E. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

