ZONDAG 30 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. Het thema van de jongerenviering is The power of
words (de kracht van woorden). Janneke Straver begeleidt de liederen op piano.
We lezen: Spreuken 18: 20-21 / Efeziërs 4: 29 / Jakobus 3: 2b-5 en 7-10
We zingen: Evangelische Liedbundel 262 / Opwekking 464 / Lied 362: 1 en 3 / Kinderlied: Van A tot Z /
Opwekking 710 (Voor de kerkradioluisteraars is er een liederenblad)
Vertaling van het lied Words van Hawk Nelson
Ze gaven me het gevoel een gevangene te zijn
Ze gaven met gevoel bevrijd te zijn
Ze gaven me het gevoel van een crimineel te zijn
Lieten me voelen als een koning

Woorden bouwen je op
Woorden breken je af
Begin een vuur in je hart of
doof het.

Ze tilden mijn hart op
Naar plaatsen waar ik nog nooit was geweest
En ze sleurden mij omlaag
Terug naar waar ik begon

Laat mijn woorden levend zijn
Laat mijn woorden waarheid zijn
Ik wil geen woord zeggen
Tenzij het de wereld naar U doet wijzen

Woorden bouwen je op
Woorden breken je af
Begin een vuur in je hart of
doof het.

Laat de woorden die ik zeg
Het geluid van Uw genade zijn
Ik wil geen woord zeggen
Tenzij het de wereld naar U laat wijzen

Laten mijn woorden levend zijn
Laten mijn woorden de waarheid zijn
Ik wil geen woord zeggen
Tenzij het de wereld naar U laat wijzen

Ik wil Uw liefde spreken en
Niet zomaar een ander geluid
Oh, Ik wil Uw licht zijn
Ik wil Uw stem zijn

U kunt gebroken harten genezen
Spreek over de angst
God, Uw stem is het enige
Wat we moeten horen
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. G.J. Wolters 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 Kees van Velzen uit Blaricum, m.m.v. Reni & Elisa Krijgsman en de huisband.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Dankdienst voor gewas en arbeid, woensdag 2 november:
Aanvang: 19.30 uur, voorganger is mevr. G. Bijl – Bor uit Noordeloos.
Ook bij deze dienst kunt u nog artikelen meebrengen voor stichting Charis.
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster is Huib Verschoor.

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.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Agenda
vrijdag 4 november, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zondag 6 november, 15.00 uur, viering avondmaal in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
zaterdag 5 november is er een filmavond in christelijk jongerencentrum de Pomp, jongeren hebben de
keuze uit drie opties en kunnen vooraf stemmen op www.depomp.com!
noteer in uw agenda: 14 november wordt de jaarlijkse bijbelquiz gehouden!
Tablets voor Altenahove: hartelijk dank!
Mede namens de bewoners van Altenahove en Antonia willen we de kerken van Almkerk hartelijk danken voor
de gift die we mochten ontvangen vanuit de zomercollecte. Van het geld kunnen we voor de dienst Geestelijke
Verzorging 2 grote tablets kopen om te gebruiken in groepsactiviteiten en bij individueel contact. Met name
op de afdelingen met dementerende bewoners maken we veel gebruik van afbeeldingen en muziek. We
kunnen bijvoorbeeld mooie liederen laten horen via Youtube, of foto’s laten zien van het geboortedorp van
vroeger. Ook bij groepsactiviteiten kunnen we de tablets goed gebruiken ter illustratie van een thema. We zijn
dankbaar dat ons werk vanuit de kerken zowel geestelijk als financieel wordt gedragen.
Cees van Andel en Rinske Scholten, dienst Geestelijke Verzorging De Riethorst Stromenland
GEZOCHT: gastvrouwen en gastheren
Elke zondagmorgen worden we begroet door een gastvrouw of gastheer.
Het is fijn om door iemand verwelkomd te worden. En als je als gast in onze kerk komt, word je gastvrij
ontvangen.
Maar door verschillende omstandigheden zijn er een aantal gastvrouwen gestopt. Daarom vragen we nu
mensen om de ploeg weer aan te vullen, zodat de gastvrouwen en gastheer minder vaak aan de beurt zijn.
Iets voor u?
Laat het weten, het liefst per mail aan gerdanederveen@gmail.com of bel 403688.
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 6 november
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. W. Bisschop uit Breda.
In beide diensten vieren we het avondmaal aan tafel.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
De Avondmaalscollecte op 6 november is bestemd voor Haïti
Haïti is getroffen door een zware orkaan, weer een humanitaire ramp voor het arme land dat nog altijd
worstelt met de gevolgen van de zware aardbeving in 2010. De orkaan trof vooral de kust in het zuidwesten
van het land: honderden mensen kwamen om het leven en tienduizenden mensen raakten dakloos. Dus een
groot deel van de bevolking is weer getroffen.
De Avondmaalscollecte komt dit keer ten goede aan de stichting “Tear”, welke directe noodhulp geeft aan
gezinnen in Haïti, zoals tentzeil en matjes maar ook voedselpakketten en een waterfilter om de eerste nood te
bestrijden. Er is dus gebrek aan eerste levensbehoeften. Laten wij dit project ondersteunen en de mensen de
mogelijkheden geven voor een nieuwe start.
Wij bevelen u deze collecte van harte aan. Bij voorbaat dank namens uw diaconie.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

