ZONDAG 4 DECEMBER 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 tweede Advent. Na de dienst is er gelegenheid
om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
We lezen: Jesaja 11: 1-10 & Matteüs 3: 1-12
We zingen: Psalm 80: 1 en 7 / Psalm 130: 3 en 4 / Lied 473: 1 en 3 / Lied 456a: 1, 5, 6 en 8 / Lied 462 /
Projectlied / Psalm 72: 1 en 7
De avonddienst, een vesper, om 18.30 uur, hoopt dhr. Roel Pierik te leiden. Het thema is: Pijlen en bogen,
n.a.v. Psalm 127, m.m.v. Corina de Peuter, zang en Celis Dekker, orgel.
Koster deze zondag is Jelda Rodermond voor de ochtenddienst en Maar Nederveen voor de avonddienst.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Pastoraat en 2de rondgang Ora.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Matteus 3: 1 – 12 Een nieuw begin
Johannes de Doper gelooft dat mensen het kunnen meemaken:
het koninkrijk van de hemel, een nieuw begin.
Hij vertelt over de Messias die komen zal.
Op de tweede adventszondag kijken wij samen
met Johannes uit naar het nieuwe begin.
ADVENTSGEDICHT + kaars (Suze van Wijk)
Johannes roept het woord van God
herhaalt het vele keren
Maak nu de weg klaar voor de Heer
en laat je door mij dopen.
God maakt met jou een nieuw begin
daar kun je vast op hopen.
Ik steek het tweede kaarsje aan
het lichtje van bekeren.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. J. Roubos, Brugstraat 10, 4286 AW.
De bloemen van de jeugddienst zijn naar Maarten en Rianne Kammer gegaan.
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) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw. Ena van Krimpen-van der Wiel, De Borchgravestraat 36 (4286 BN) kreeg te horen dat ze longkanker
heeft (dus geen borstkanker zoals op de vorige Kerkbrief abusievelijk vermeld stond). Op moment van
schrijven verblijft ze in het ziekenhuis, ze hoopt inmiddels weer thuis te zijn gekomen en te horen hoe de
vervolgbehandeling zal zijn.

Agenda
vrijdag 2 december, 19.00 uur, ‘Contact met de kerk’, verzorgd door de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk,
voorganger is ds. M.F. Meeder-van Hof
maandag 5 december, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
dinsdag 6 december, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
vrijdag 9 en zaterdag 10 december, actie voedselbank bij Albert Heijn
zaterdag 10 december is er weer een Tienerfriendsavond
zaterdag 10 december is alweer de laatste GXP van 2016 in christelijk jongerencentrum de Pomp
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
Kerstpost-actie 2016
Ook dit jaar kunt u uw Kerstpost weer door de zendingcommissie van de Hervormde Kerk laten bezorgen in
Almkerk, Uitwijk, Waardhuizen én Nieuwendijk. Voor het bezorgen van deze kaarten vragen wij € 0,40 per
kaart. Waar kunt u de post afgeven:
Vanaf dit jaar op zondag 11 en 18 december ook bij de uitgang van de Gereformeerde Kerk in een doos waar
u de kerstpost (in een zakje met gepast geld) kunt deponeren. In “De Almhof“ bij de Hervormde kerk, op
maandag 19 december tussen 19.00 en 20.00 uur en bij: Peter Wijnands, van Limburg Stirumstraat 33
Almkerk; Rianne Dekker, Vlinderslag 30, Almkerk; Anjo Verheij, de Oude School 1 Almkerk.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het project Familie Wolters in Praag.
Kerstviering voor ouderen
Voor de ouderen vanaf 70 jaar is op 13 december Kerstviering in d’ Ontmoeting. Aanvang is om 15.00 uur.
Jongerenviering 22 januari 2017
In de laatste Kerkwijzer en Jongerenviering hebben wij een oproep gedaan om muzikanten te werven
voor de Jongerenviering van 22 januari 2017. Samen willen we een grote band opzetten die de liederen van
deze dienst zullen begeleiden.
Inmiddels hebben 12 jongeren zich aangemeld! Hier zijn we super trots op!
Natuurlijk kunnen we nog altijd meer bij. Vind je het leuk om mee te doen tijdens deze dienst,
wij horen het graag.
De repetities zijn op 11 december 2016 en 8 en 15 januari 2017 na kerktijd.
Laat je nog even weten wanneer je nog aan wilt sluiten?
Groetjes Antoinette Kant famajkant@ziggo.nl en Marjan den Hartog m-en-a@hetnet.nl
Diensten zondag 11 december
9.30 uur: ds. B. Ridder. Het is derde Advent, m.m.v. het kinderkerstkoor o.l.v. Thea Groeneveld en Dinella
Burghout.
Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk/ catechisatie in d’ Ontmoeting.
18.00 uur: ds. B. Ridder, dit is een gezamenlijke Adventsdienst in de Hervormde kerk m.m.v.
muziekvereniging Nooit Gedacht, o.l.v. Joost van Genugten. Het thema is: Hoe zal ik U ontvangen…
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 ste rondgang Jeugdwerk en 2de rondgang
Diaconaat en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

