ZONDAG 13 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 de morgendienst hoopt ds. J. Scholte – de Jong uit Middelburg voor te gaan.
Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk/ catechisatie in d’Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. 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.
We lezen: Exodus 20:17 / Genesis 2:8,9 en 3:1-7 en Rom.7:7-26
We zingen: Psalm: 19: 3,5 / Lied 836:1,4,5 / Psalm 143:1,2,4 en 9 / Lied 246b:1,4,5 en 7
Koster deze zondag is Jelda Rodermond.
Vanmiddag is er avondmaalsviering in Altenahove, aanvang 15.00 uur, voorganger is ds. G.J. Wolters.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij het Thomashuis, Kruisstraat 1, 4286 AM.
Omzien naar elkaar
Dhr. Jan van Breugel, Wethouder Kentiestraat 14 Woudrichem (4285 CL), verbleef korte tijd in het ziekenhuis.
Gelukkig waren er geen ernstige dingen aan de hand, maar hij blijft wel onder controle. We wensen hem
sterkte en beterschap.
Agenda
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
In memoriam Gerard Wouter Meiresonne
Op zaterdag 5 november overleed Gerard Wouter Meiresonne, hij werd 52 jaar, Gerard woonde in het
Thomashuis, Kruisstraat 1.
Als kind werd Gerard aan een hersentumor geopereerd.
De operatie slaagde, maar Gerard kreeg door de jaren hen wel te maken met de nodige beperkingen.
In 2013 kwam Gerard in het Thomashuis wonen, hij had er een geweldige tijd.
Zijn gezondheid was kwetsbaar maar toch stabiel, zijn plotselinge overlijden overviel ons.
Afgelopen vrijdag, 11 november, hebben we Gerard herdacht in het licht van de woorden van Psalm 8.
Daarna hebben we hem begraven op de begraafplaats in Genderen.
We wensen zijn moeder, zus en broers en hun gezinnen, familie en de bewoners en begeleiders van het
Thomashuis Gods nabijheid in verdriet en gemis.

Bedankt!
Beste gemeenteleden, woensdag 2 november was het dankdag voor gewas en arbeid. Jullie hebben als
gemeente spullen ingezameld en een collecte opgehaald.
Ik ben jullie geweldig dankbaar voor de mooie opbrengt. Wat een werk hebben jullie er van gemaakt om de
kerk zo mooi te versieren. Een telraam, schoolbanken en platen waren er te zien. Wij, st. Charis en ik willen
jullie via deze manier bedanken. Ik voel me vereerd om jullie als gemeente achter me te hebben staan.
Iedereen die zich heeft ingezet in de kerk of spullen heeft gekocht/verzameld, bedankt allemaal!
Jullie zullen van me horen wanneer het transport met de spullen is gearriveerd.
Groetjes van Henjoëlle Schouten
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.
BijbelQuiz
Morgenavond (14 nov.) weer BijbelQuiz!! De techniek, de quizmasters en de jury zijn er klaar voor en de
deelnemers lopen zich warm ‘-). U kunt zich vandaag nog opgeven via (pierik@ziggo.nl) of 0183-409024. De
deelnemers en de deelnemende teams krijgen 30 vragen te beantwoorden. Het zijn meerkeuze vragen, dus
altijd 25% kans op een goed antwoord. Plaats: d’Ontmoeting. Tijd 19.30 uur, (zaal open 19.00uuur). Datum:
maandag 14 november. Voel je vrij om mee te doen.
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 20 november
9.30 uur: ds. B. Ridder. In deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de
overledenen uit ons midden en hen met wie we ons verbonden weten.
18.30 uur: ds. D.C. Groenendijk uit Klundert.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Jeugdwerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Maar Nederveen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

