ZONDAG 6 NOVEMBER 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 beide diensten hopen wij het avondmaal te vieren. De vieringen zijn aan tafel.
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Psalm 65: 1-5
We zingen: Psalm 36: 2 / Lied 103c: 1 en 3 / Psalm 65: 1 en 2 / Lied 276: 1 en 3 / Lied 985: 1 / Lied 377: 1,
2 en 4 / Lied 653: 2 en 5 / Lied 657: 1 en 4
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. W. Bisschop uit Breda te leiden.
We lezen: gedeelten uit Exodus 12
We zingen: Lied 273: 1en 2 / Lied 273: 4 en 5 / Lied 405: 4 / Lied 981 / Lied 723 / Lied 246b: 1, 5, 7
Koster deze zondag is Dick Bossers.
In Antonia is er eveneens avondmaalsviering, aanvang: 15.00 uur, voorganger is ds. G.J. Wolters.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat (stichting “Tear”, welke directe noodhulp geeft aan gezinnen in Haïti), en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de fam. Charles Geerts, De Sering 13,
4286 CK. Ook wordt er een attentie gebracht bij Fleur van Wijk, Melkweg 15, 4286 CE.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Johan Westerlaken gegaan.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Geref. Kerk Dussen-Meeuwen, Fam. L. van Houwelingen, Brugdam 20 (Wijk G)
Agenda
vrijdag 4 november, 19.00 uur, “contact met de kerk”, voorganger is G.J. Wolters
maandag 7 november, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 7 november, 20.15 uur, kerkenraadsvergadering
dinsdag 8 november, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij fam. A. v/d Meijden, Anjerlaan 6
zaterdag 12 november is er een GXP in christelijk jongerencentrum de Pomp
zondag 13 november, 17.00 uur, “meet en eat”, voor jongeren van 17 t/m 19 jaar, bij Patricia en Clement
Verschoor, Werf 1
zondag 13 november, 20.00 uur, jongerenbijeenkomst in het Wapen van Emmickhoven
Bericht van overlijden
Donderdagmorgen 3 november 2016 is mevr. P.A. Lankhaar – van Herwijnen overleden. Ze is 89 jaar
geworden. Van 1993 tot zijn overlijden in 2013 heeft zij met haar man gewoond in de Ster op nummer 3. Na
zijn overlijden bleef zij alleen achter. Haar gezondheid ging echter steeds verder achteruit, zodat zij moest
worden opgenomen in het verpleeghuis. Vanaf begin 2015 woonde zij dan ook in het verpleeghuis ‘het Nieuwe
Gasthuis’ te Gorinchem. Zij bleef ook daar betrokken bij onze gemeente. Haar gezondheid was zeer broos en
na opnieuw een hartinfarct is zij donderdagmorgen overleden.
Maandagavond 7 november is er gelegenheid de familie te condoleren van 19.00uur tot 20.00uur in
d’Ontmoeting. De afscheidsdienst zal zijn op dinsdag 8 november om 13.30uur in onze kerk.

BijbelQuiz
Maandagavond 14 november is er weer de jaarlijkse bijbelquiz van het NBG. Dit jaar in d’Ontmoeting. Het
begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00u. Deelname als team, of individueel. Opgeven tot 13 nov.
via pierik@ziggo.nl of 0183-409024. Denkt u ‘toch niet te kunnen winnen?’: Meedoen is belangrijker dan
winnen! En met hetzelfde plezier. U steekt er altijd wat van op.
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.
Kinderkerstkoor
Er is al een aantal keer geoefend voor het kinderkerstkoor maar misschien heb je nog niet eerder tijd gehad
om te komen. Geen enkel probleem, er is nog voldoende tijd en voldoende plaats. Zit je op de basisschool en
lijkt het je leuk om mee te zingen met het kinderkerstkoor kom dan zaterdag 12 november om 17.00 uur naar
d’Ontmoeting, daar repeteren we tot 17.45 uur met weer een hoop nieuwe kerstliedjes. 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, Janneke en Thea
18-25 jarigen Wapen van Emmickhoven
Op zondagavond 13 november willen we weer een avond in het Wapen van Emmickhoven organiseren; voor
de groep van ongeveer 18- 25 jaar. 20.00-20.30 ontvangst, 20.30-21.30 programma, daarna een hapje en
drankje. Van harte welkom! Zie ook Kerkwijzer. Graag aanmelden per app/sms 06 53336159.
Deel je leven: Happen en stappen op 15 december
Donderdagavond 15 december van 17.30-19.30 organiseert de club voor basisschoolkinderen een 'Happen en
Stappen' avond. In groepjes lopen ze dan van het ene adres naar het andere adres voor een voor-, hoofd-, of
nagerecht met een Kerstverhaaltje. Nu zoeken we gastvrouwen/gastheren die groepje(s) willen
ontvangen voor een gerechtje aan huis en zo hun leven delen. In de Kerkwijzer van november staat meer
uitleg. Voor meer info of aanmelden tot 25 november kunt u terecht bij Mariska Groeneveld, 06-4038 6832 of
e-mail mariskamiddelkoop@hotmail.com en Jacoline Peek, 06-37339285 of e-mail bm@peek-vdkroon.nl'
Diensten zondag 13 november
9.30 uur: ds. J. Scholte – de Jong uit Middelburg. Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk/
catechisatie in d’Ontmoeting.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Themadienst over de 10 geboden. Aan de beurt is het tiende woord: zet je zinnen niet op wat van een ander
is.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie/Binnenlands
Diaconaat en 2de rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
15.00 uur: avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. G.J. Wolters.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

