ZONDAG 18 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. H. Bouma uit Kampen voor te gaan. Het is vierde Advent. Het thema is: Wat
voor mens wil je zijn?
We lezen: De aangewezen weg: Matteüs 22: 34-40 & Lucas 10: 25-37
We zingen: Psalm 107: 1 en 2 / Psalm 107: 4 / Lied 612 / Lied 791 / projectlied / Lied 654: 1 en 6
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.
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten in de morgendienst zijn bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora.
Lichtcollecte bij de uitgang van de kerk
In de Adventstijd, steken we iedere adventszondag een nieuwe kaars aan.
Het wordt steeds lichter in de kerk. Op deze laatste Adventszondag delen wij als diakenen bij de uitgang een
waxinelichtje met tekst uit.
Hiermee vragen wij u om de collecte tijdens 1e kerstdag voor kinderen met een verstandelijke beperking in
Pakistan te steunen.
Zo kunnen we met elkaar steeds meer licht laten schijnen in het leven van deze kinderen.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Mattheus 1: 18 – 25 Het komt goed
Jozef ligt wakker in de nacht. Hij maakt zich zorgen.
Hij weet niet wat hij moet doen. Zal hij weggaan bij Maria,
nu zij zwanger is voordat ze getrouwd zijn?
In zijn droom komt er een engel bij hem die vertelt
dat het goed komt. Het kind van God zal geboren
worden en Jozef zal het meemaken.
ADVENTSGEDICHT + kaars (Amber Raams)
En Jozef hoort het woord van God
een engel komt van boven
Blijf bij Maria, heb haar lief
Ik ben je niet vergeten
Haar zoon, de redder van het volk
Haar zoon zal Jezus heten
Ik steek het vierde kaarsje aan,
het lichtje van geloven.
Kinderkerstfeest 2016: Mooier dan de mooiste droom
Vanavond organiseren de gezamenlijke kerken van Almkerk het Kinderkerstfeest 2016.
Het thema is: Mooier dan de mooiste droom.
In een rustig stadje staat een bijzonder museum: Het dromenmuseum. Je kunt er foto’s, tekeningen, en
schilderijen bekijken van bijzondere dromen. De dromen zijn heel verschillend:
Er zijn leuke dromen, vervelende dromen, saaie dromen, vergeten dromen, toekomstdromen en nog veel
meer. ‘s Nachts wordt het museum bewaakt door een nachtwaker.
Nieuwsgierig hoe het verder gaat?
Kom naar het kinderkerstfeest, zondag 18 december om 18.30 uur in de Hervormde kerk van Almkerk.
Het kinderkoortje onder leiding van Thea Groeneveld en Dinella Burghout werkt ook mee aan deze dienst.

Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer Gerard Roubos,
Van Hogendorpstraat 7, 4286 BJ.
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.
Dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS) is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw. Gerrie Teuling-Wegenaar, Graaf van Nieuwenaarstraat 20 (4286 AD), verblijft in het GGZ te Breda
(afdeling 2, kamer 122, Muiderslotstraat 150, 4834 KN)
Geboren
Op 12 december werd Isa Marleen geboren, dochter van Ferry en Carola ’t Lam-van de Water, Sjersestraat 5
(4286 BC). Van harte onze felicitaties, we wensen hun alle goeds en Gods zegen!
Opbrengst actie voor de voedselbank Altena bij Albert Heijn
Op 9 en 10 december hebben de gezamenlijke diaconieën in Almkerk weer de jaarlijkse voedselbankactie
gehouden bij Albert Heijn. U heeft ervoor gezorgd dat we in totaal 170 kratten met boodschappen naar de
voedselbank hebben kunnen brengen. De voedselbank Altena gaat deze boodschappen verdelen onder de
ruim honderd gezinnen die elke week afhankelijk zijn van voedselpakketten. Wij hebben tijdens het inzamelen
veel positieve reacties van mensen gehad. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Zonder uw vrijgevigheid was
deze actie niet mogelijk.
De diaconieën van de Geref. Kerk, Herv. Gemeente en Geref. Kerk Vrijgemaakt
Verbouwing
Afgelopen woensdag is de fa. van de Stelt gestart met de werkzaamheden aan de bestrating rondom de kerk.
In overleg wordt de bestrating eruit gehaald en volgens de nieuwe terrein indeling opnieuw aangelegd.
De werkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen, waarbij de kerk en d'Ontmoeting, soms wat
moeilijker, maar wel bereikbaar blijven.
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.
Kerstavonddienst zaterdag 24 december
Een goede traditie is dit jaar in een nieuw jasje gestoken; de Kerstavonddienst van zaterdag 24 december zal
al om 21.00 uur beginnen in de Gereformeerde kerk in Almkerk. Spreker van deze avond is Ds. Wolters uit
Almkerk. Hij zal spreken over datgeen dat we deze donkere dagen zo hard nodig hebben, over ‘Hoop’. Ook de
zang wordt verzorgd door Almkerkers. Het tijdelijk koor ‘Local Vocals’ heeft de afgelopen weken druk
gerepeteerd om jou en u op Kerstavond te laten genieten van hun liederen. Omdat Kerst een feest van samen
is, willen we ook graag met jullie zingen; Wim van Helden zal de samenzang begeleiden op het orgel. We
hopen op een mooie avond, jij en u bent van harte welkom!
Koster is Henk Verschoor.
Dienst Kerstmorgen 25 december
Aanvang 10.00 uur, voorganger is ds. B. Ridder. Aan deze dienst werkt het Kerstkoor mee o.l.v. Daniëlle de
Rover. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met koor- en samenzang.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / Kinderen in de knel en 2de rondgang
Bloemenfonds.
Er is geen avonddienst.
Koster is Huib Verschoor.
Kerstcollecte van Kerk in Actie is voor kinderen met een beperking in Pakistan
Op 25 december 2015 is Kerst! We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods zoon. Hij leerde ons dat
ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In Pakistan is het krijgen van een kind
met een verstandelijke beperking een schande. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Deze
Kerst geven we aan gehandicapte kinderen in Pakistan. De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD
(Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan
voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht, zorg krijgt en weer
lacht. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en
medische controles.
De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

