ZONDAG 11 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 derde Advent, m.m.v. het kinderkerstkoor o.l.v.
Thea Groeneveld en Dinella Burghout.
We lezen: Jakobus 5: 7-10 & Matteüs 11: 2-11
We zingen: Psalm 85: 1 en 4 / Lied 435: 1 en 2 / Lied 534 / Lied 259: 1, 3 en 4 (op de melodie van Lied 670)
/ Projectlied / Gezang 125: 1, 3 en 5 (Liedboek 1973)
Voor liederen kinderkerstkoor: zie bijlage
Uitleg symbolische schikking
De spiegel met scherven wijst op de gebrokenheid in de wereld. Stenen en zand duiden op de
woestijnaspecten van het leven. De lelies in het water verwijzen naar Jesaja 35:1,2 “de wildernis zal jubelen
en bloeien, als een lelie welig bloeien”.
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden, dit is een gezamenlijke Adventsdienst in de
Hervormde kerk m.m.v. Nooit Gedacht o.l.v. Joos van Genugten en Wout van der Beek, orgel
Thema: Hoe zal ik U ontvangen…
We lezen: Titus 2: 11 & 3: 1-7
We zingen: Psalm 33: 1 en 8 / Gezang 117: 1, 3 en 7 / Gezang 126: 1 en 2 / Gezang 446: 1, 2, 3 en 5 /
Gezang 122: 1, 4 en 5 / Gezang 118 / Evangelische Liedbundel 381 / Gezang 125: 1, 3 en 5
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Jeugdwerk 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.
Jakobus 5: 7-10 Wachten
Voor deze zondag een tekst uit de brief van Jakobus.
Het gaat over geduld. Jakobus roept zijn lezers op
om geduld te hebben tot de komst van de Heer.
Hij vergelijkt het met een boer die geduldig moet
wachten op de oogst.
ADVENTSGEDICHT + kaars (Fleur Kemp)
Jakobus schrijft het woord van God
aan rijken en aan armen
Houd vol, wacht samen op de dag
Dat de Here Jezus zal komen.
Hij laat jou niet in de steek
En zal je geduld belonen
Ik steek het derde kaarsje aan
Het lichtje van verwachten.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij het 50-jarig huwelijkspaar Mientje en Jan
den Bok-Biemond, Van Limburg Stirumstraat 38, 4286 BH.
Ook is er een bloemengroet voor mevr. Ena van Krimpen- van der Wiel, De Borchgravestraat 36, 4286 BN.

Huwelijksjubileum
Op 9 december was het 50 jaar geleden dat Jan en Mientje den Bok-Biemond, Van Limburg Stirumstraat 38
(4286 BH) in het huwelijk traden. Van harte onze gelukwensen met hun jubileum!
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. S. van der Stelt-den Dekker, Antonialaan 11 (4286 CZ) kwam ten val en brak daarbij haar heup. Ze
is geopereerd en ze hoopt inmiddels weer thuis te zijn.
Bij mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) is de stent uit de slokdarm verwijderd. Er is
gelukkig weer een opening en ze hoopt weer enigszins normaal te kunnen eten en drinken.
Ferry en Carola ’t Lam-van de Water, Sjersestraat 5 (4286 BC) moesten afscheid nemen van Ferry’s
moeder, Simone ’t Lam-Kloppenburg (Burg. H. Blokstraat 13, 4286 CB). We wensen hun Gods nabijheid
in verdriet in gemis.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Geref. Kerk te Giessen-Rijswijk, Fam. G.P. van Vugt, Sportlaan 88 (Wijk D)
Verhuisd:

Fam. C.P. Struijs van Van Hogendorpstraat 22 (Wijk A) naar De Sering 14 (Wijk F)

Agenda
zondag 11 december, 20.00 uur, “jongvolwassen- kring” bij Paul en Arende Gerards, Molenstraat 9.
Thema: Advent! In blijde verwachting?
dinsdag 13 december, 15.00 uur, kerstviering voor ouderen in d’Ontmoeting
donderdag 15 december, 17.30 uur, happen en stappen
donderdag 15 december, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
vrijdag 16 december tot en met 18 december is er weer een Realfriendsweekend op het schip de
Friendship van stichting Tienerfriends...
zaterdag 17 december is de jaarlijkse kerst gourmet in christelijk jongerencentrum de Pomp
zondag 18 december, 18.30 uur, kinderkerstfeest in de Hervormde 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.
Filmavond
“DRONE” is een documentaire die er toe doet! Op dinsdagavond 13 december om 20.00 uur wordt deze film
vertoond in d’Ontmoeting. De film behandelt een groot ethisch dilemma, waar we allemaal mee te maken
hebben. De film duurt 40 minuten en roept vragen op over plichten en verplichtingen, over betrokkenheid en
verantwoordelijkheid, over leven in twee werelden en over goed of fout en alles daar tussenin. Na de pauze is
er voldoende gelegenheid voor een gedegen nabespreking. U bent van harte welkom. De toegang is vrij.
Diensten zondag 18 december
9.30 uur: ds. H. Bouma uit Kampen. Het is vierde Advent.
De avonddienst in de Gereformeerde kerk komt te vervallen, dit i.v.m. het kinderkerstfeest dat om 18.30 uur
in de Hervormde kerk gevierd wordt.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

