ZONDAG 23 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 mevr. G. Bijl-Bor uit Noordeloos voor te gaan.
We lezen: Genesis 37: 3 en 4/ 12 t/m 25, 29 t/m 35 / Genesis 39: 1, 7 t/m 15
We zingen: lied 287: 1, 2 en 5 / lied 1008: 1 en 2 / lied 1008: 3 / lied 859 / lied:938 / kinderlied / lied: 422
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt

ds. Heetderks uit Oosterhout te leiden.

Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd
Brugstraat 5.

bij mevr. J.H. Verhoeven- Verhagen,

Omzien naar elkaar
Dhr. Wim van Beek, Molenstraat 15 (4286 AP) werd voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen.
Gelukkig bleek er niets ernstigs aan de hand te zijn. Inmiddels is hij weer thuis.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen van de Hervormde Gemeente te Almkerk: dhr. A.P. Hoeke, Melkweg 13 (Wijk F).
Geboren
Op 13 oktober werd in het gezin van Paul en Arende Gerards-Verschoor, Molenstraat 9 (4286 AP) een dochter
geboren. Ze kreeg de naam Iris. Iris is het zusje van Chiel en Nienke. Van harte feliciteren we hen en we
wensen hun alle goeds en Gods zegen!
Agenda
dinsdag 25 oktober, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij fam. K. v/d Meijden, Anjerlaan 6
woensdag 26 oktober, 20.00 uur, Emmauskring bij Clement en Patricia Verschoor - Werf 1
Voor degene die aan willen sluiten? Dat kan altijd! Wees welkom
zaterdagavond 29 oktober is het weer Game Experience in christelijk jongerencentrum de Pomp!
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
Kerstkoor start 27 oktober
Donderdag 27 oktober is de eerste repetitie van het kerstkoor voor eerste kerstdag. We komen bij elkaar
vanaf 20.00 uur. Aanvang zingen 20.15 uur.
Wil je eerst een keer komen kijken voordat je besluit om mee te doen, loop gerust eens binnen en kijk hoe
het er aan toegaat.
Ervaring is niet vereist, alleen enthousiasme en 8 x op donderdag komen oefenen.
Aanmelden kan ook nog bij Bert van Houwelingen(info@knipshop.nl) of Cees Ambachtseer
(ceesambachtseer@hotmail.nl)

Kinderkerstkoor
Nog maar een kleine poos en dan zitten we weer midden in de voorbereidingen voor het Kerstfeest.
Ook nu is het ons weer gelukt om leuke nieuwe kerstliedjes te vinden die we graag met alle kinderen van de
basisschool willen gaan instuderen. Het zou heel fijn zijn als er ook dit jaar weer een aantal oudere jongens
en meiden mee willen doen. Na de herfstvakantie, zal op zaterdag 29 oktober de eerste oefenmiddag zijn in
d’Ontmoeting, van 17.00 uur tot 17.45 uur. Noteer deze datum vast op de kalender en vraag aan je vriendje
of vriendinnetje of dat die ook mee komt. Met een heleboel kinderen wordt het vast weer leuk. Kom je ook en
doe je ook mee? We hebben een nieuwe pianiste gevonden, Janneke Straver, die ons gaat helpen met de
optredens. Ook dit jaar is er weer een Kerst- CD met tekstblad voor jullie gemaakt, zodat je thuis lekker kunt
oefenen. De kosten hiervan zijn € 2.00.
Tot ziens en de groetjes van Dinella en Thea
Dankdag voor Gewas en Arbeid: inzameling voor stichting Charis
Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, is Henjoëlle Schouten uit onze gemeente onlangs vertrokken naar
Roemenië om de Stichting Charis te gaan ondersteunen. Deze stichting heeft als doel het evangelie van de
Here Jezus handen en voeten geven in Roemenië. Als jeugdclubs en diaconie willen wij Henjoëlle hierbij graag
ondersteunen. Wij willen u vragen om op zondag 30 oktober en op woensdag 2 november zoveel mogelijk van
onderstaande artikelen mee te nemen. Daarnaast willen wij op 2 november de opbrengst van de tweede
collecte doneren aan deze stichting.
Wat kunt u meenemen?
Kleine cadeautjes voor jongens (bijv. stuiterbal, knikkers, klei), lege voetballen met pompje erbij, stiften in
pakjes, kleurpotloden in pakjes, rekenschrift A5 kleine vierkantjes, kleding in de leeftijd van 4-12 jaar(niet te
zwaar). Namens de clubs en de diaconie alvast bedankt voor uw hulp en steun.
Ontbijtactie 5 november a.s.
Zin om jezelf (en je partner) of iemand anders te verwennen?
Bestel dan nu een heerlijk ontbijtje en laat deze gratis bezorgen (in het land van Heusden en Altena) op 5
november a.s.. Er valt binnenkort een bestelformulier bij u in de brievenbus. Vul deze in en lever het
formulier in op het genoemde adres. Hebt u het bestelformulier gemist?
Dan kunt u het bestelformulier downloaden op de website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl.
De activiteitencommissie
Diensten zondag 30 oktober
9.30 uur: ds. B. Ridder, jongerenviering. Het thema is: The power of words (de kracht van woorden).
18.00 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk, dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, voorganger Kees van Velzen uit
Blaricum, m.m.v. Reni & Elisa Krijgsman en de huisband.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Hervormingsdag
en 2de rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

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

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

