ZONDAG 27 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. B. Ridder voor te gaan. Het is eerste Advent. In deze dienst ontvangt Iris
Gerards het teken van de doop.
We lezen: Jesaja 2: 1-5 & Romeinen 13: 8-14.
We zingen: Psalm 25: 6 / Lied 463: 1, 2, 3 en 4 / Evangelische Liedbundel 322: 1 en 4 / Lied 348: 1 en 5 /
Opwekking 746 / Lied 447: 1 en 3 / Lied 439: 1 en 3 / Psalm 105: 1 en 3
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. H.P. de Goede uit Werkendam te leiden. Dit is een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk.
We lezen: Jesaja 42: 18 -25 en Jesaja 40: 27 -31
We zingen: Psalm 33: 1 en 3 / Psalm 85: 3 / Lied 463: 1 en 5 / Lied 375: 4, 5, 6 en 7 / Lied 487: 1 en 3 /
Psalm 72: 6 / Lied 126: 1 en 3
De interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Spreekster is
Marianne Grandia uit Woudrichem, m.m.v. gospelkoor “One voice” uit Ridderkerk en de huisband.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Jesaja 2: 1 -5 VREDE
Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen,
mensen zullen leven in het licht van de Heer.
Zijn visioen kan ook in onze tijd hoop geven.
In een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan
en elkaar het licht in de ogen niet gunnen,
houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn.
ADVENTSGEDICHT + kaars (Sven Kroon)
Jesaja spreekt het woord van God,
Maak van je speer en van je zwaard
gereedschap om te bouwen
Dan breekt het Koninkrijk aan van Jezus
op wie je kunt vertrouwen
Ik steek het eerste kaarsje aan:
het lichte van de vrede.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Omzien naar elkaar
Mw. M. van Wijk-van der Vliet, Antonialaan 70 (4286 CW) verblijft in Het Gasthuis (afdeling Leypoort,
kamer 19, Postbus 90, 4200 AB) te Gorinchem.
Mw. Jopie van Herwijnen-de Ruijter, De Ster 7 (4286 CG) verblijft in het Amphia Ziekenhuis (locatie
Molengracht, unit 37, kamer 3.63, Postbus 90158, 4800 RK Breda). Ze hoopt dit weekend weer thuis te
komen.
Mw. Ena van Krimpen-van der Wiel, De Borchgravestraat 36 (4286 BN) kreeg te horen dat ze borstkanker
heeft. Verder onderzoek volgt, in de hoop dat er behandeling mogelijk is.
We wensen hun allen goede moed en vertrouwen dat God, de Heer, hen op hun wegen vergezelt.

In memoriam Elizabeth Wilhelmina Koekkoek-van Bezooijen
Op 18 november overleed Elizabeth Wilhelmina Koekkoek-van Bezooijen, ze werd 88 jaar, ze woonde aan De
Ster 22.
Bets Koekkoek werd geboren in Klundert. Ze trouwde met Gerrit Koekkoek, ze woonden aan de Schenkeldijk
waar ze een klein boerenbedrijf hadden. Ze kregen vijf kinderen, van wie er een, Corrie, op jonge leeftijd
overleed. Een hele slag voor Gerrit en Bets. Gerrit overleed in 1983, ook nog jong. De kinderen gingen de
deur uit, Bets bleef bij zoon Ab op de boerderij wonen. Later verhuisde ze naar De Ster, waar ze ook een
goede tijd had. Gaandeweg namen haar beperkingen toe, ze kon niet goed uit de voeten en ook haar gehoor
liet haar in de steek. De laatste tijd was ze erg moe, ze viel ook voortdurend. Vrijdag 18 november werd ze
gevonden, de strijd was gestreden, ze mocht haar rust vinden.
Op donderdag 24 november hebben we afscheid van Bets genomen, haar leven getekend als een halm, een
korenaar die vrucht droeg, knakte en weer opgericht werd. We lazen Psalm 121, over de HEER als
beschermende schaduw aan je rechterhand, dat is je kwetsbare kant. Bij Hem mogen we haar geborgen
weten. Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg. We wensen haar
kinderen en kleinkind, haar familie Gods nabijheid en troost in verdriet en gemis.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Mevr. W.A. (Annemieke) Ambachtsheer van Seringstraat 132, Utrecht naar Helmerstraat 76,
’s-Gravenhage (Wijk E)
Agenda
donderdagmiddag 1 december, van 2 tot 4, is er weer breicafé in d'Ontmoeting. U bent weer van harte
welkom.
vrijdag 2 december, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, verzorgd door de Gereformeerde Kerk
Nieuwendijk voorganger is ds. M.F. Meeder-van Hof
vrijdag 2 december, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie, Voorstraat 14
vrijdag 2 december is er een nieuwe editie van de Flauwe avond spelshow aan boord van de Friendship
Aanleveren kopij Kerk wijzer
De kopij voor de Kerk wijzer Kerst/januari dient uiterlijk 8 december ingeleverd te zijn bij de redactie.
De Kerk wijzer verschijnt in de week voor Kerst.
Actie voor de voedselbank Altena
In het land van Altena ontvangen veel gezinnen elke week een voedselpakket van de voedselbank. Om de
voedselbank te steunen willen we als diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de
Geref. Kerk van Almkerk met uw hulp voedselpakketten inzamelen. Op vrijdag 9 december ( van 8.00 u tot
21.00 u) en zaterdag 10 december (van 8.00 u tot 20.00 u) kunt u bij Albert Heijn in Almkerk
boodschappen doen voor de voedselbank. Bij de ingang ontvangt u een lijst met producten, die gekocht
kunnen worden. Bij de uitgang kunt u de producten weer inleveren, die dan door de diakenen worden
doorgegeven aan de voedselbank. We hopen op een geslaagde actie met een mooie opbrengst. Doet u ook
mee? Hartelijk bedankt namens de diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de
Geref. Kerk
Kerstviering voor ouderen
Voor de ouderen vanaf 70 jaar is op 13 december Kerstviering in d’ Ontmoeting. Aanvang is om 15.00 uur.
Diensten zondag 4 december
9.30 uur: ds. B. Ridder. Het is tweede Advent.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
18.30 uur: vesper, voorganger is dhr. Roel Pierik. Het thema is: Pijlen en bogen, n.a.v. Psalm 127, m.m.v.
Corina de Peuter, zang en Celis Dekker, orgel
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Pastoraat en 2de rondgang Ora.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

