ZONDAG 8 JANUARI 2017
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 dhr. H. Dekker uit Dussen voor te gaan.
Schriftlezingen: Jesaja 60: 1 – 6 en Matteus 2: 1 – 12
We zingen: Psalm 72: 1, 3, 5 en 6 / Lied 208:1, 2 en 3 / Lied 208: 4 / Lied 903: 1 en 6 / Lied 747: 1 en 8 /
Psalm 72: 7 / Lied 482: 1, 2 en 3 / Kinderlied: Wij zijn op weg naar Bethlehem / Lied 506: 1, 3 en 4
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 te leiden. Deze gezamenlijke themadienst over de
Apostolische Geloofsbelijdenis wordt in de Gereformeerde kerk in d’Ontmoeting gehouden.
Koster is Maar Nederveen.
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.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Klara Koekkoek - Keller, Prov.weg
Noord 20, 4286 EA Almkerk. Een tweede bloemengroet is bestemd voor het 50-jarig huwelijkspaar de heer
en mevr. Roel en Dingena de Graaf-Koekkoek, Citadel 50, 4285 EH Woudrichem.
Omzien naar elkaar
Mw. M. van Wijk-van der Vliet, Antonialaan 70 (4286 CW) verblijft in Altenahove (afdeling Guldenroede,
kamer 125, Rivierenland 1, 4286 DC).
Mw. Gerrie Teuling-Wegenaar, Graaf van Nieuwenaarstraat 20 (4286 AD), is weer thuis.
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft nu in Het Gasthuis (afdeling
Leypoort, kamer 13, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
In memoriam Hendrik Pruijsen
Op Oudjaarsavond overleed Hendrik Pruijsen, hij werd 96 jaar.
Met zijn vrouw Sjana woonde hij aan de Mr. L.A. Donkerstraat 11.
Na een ziekenhuisopname vorig jaar, verbleef Henk in Altenahove.
Henk was een man van ‘onderweg’, in zijn arbeidzame leven was hij o.a. vrachtwagen- en buschauffeur – het
was z’n lust en z’n leven.
In 2006 onderging hij een hartoperatie, vanaf die tijd heeft hij veel moeten inleveren en werd z’n wereld
steeds kleiner.
Z’n verstand bleef scherp, maar het lichaam wilde niet meer – hij zag ernaar uit dat het lijden voorbij zou zijn.
We hebben Henk herdacht in het licht van Psalm 139 en van Psalm 43, daarna heeft de begrafenis
plaatsgevonden aan de Zoetelaarssteeg.
We wensen zijn vrouw Sjana, hun zonen Hennie en Arjan en hun gezinnen, Gods troost en bemoediging in
verdriet en gemis.

Agenda
vrijdag 6 januari, 19.00 uur, “contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
maandag 9 januari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 9 januari, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering
woensdag 11 januari, 20.00 uur, is de Emmauskring weer te gast bij Clement en Patricia Verschoor Werf 1, we gaan het hebben over engelen
donderdag 12 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
vrijdag 13 januari, vanaf 18.00 uur, rookworstenactie
Rookworstenactie
Op vrijdag 13 januari zullen vrijwilligers vanaf 18.00 uur bij u aan de deur langskomen voor de verkoop van
echte slagers rookworsten van slagerij Theo Barten uit Almkerk.
De prijzen zijn als volgt: 1 rookworst € 3.50, 2 rookworsten € 6.50, 3 rookworsten € 9,00
Wilt u er zeker van zijn dat deze lekkernij niet aan uw neus voorbij gaat? Dan kunt u uw bestelling alvast
doorgeven via de mail: wihelmien@hetnet.nl of bellen naar Wilhelmien de Groot, tel.nr. 0183-405645. U kunt
ook uw bestelling op de lijsten noteren die tot 8 januari bij de uitgangen van de kerk liggen.
De activiteitencommissie
Aangepaste kerkdienst te Nieuwendijk
Zondagmiddag 15 januari a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke
beperking, in de Gereformeerde kerk te Nieuwendijk ((Kerkweg 1). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. M.F. Meerder - van Hof uit Leerdam, en het thema luidt: “Wat is jouw naam?”.
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door een Blazersensemble o.l.v. Lijn van der Wiel.
We hopen op een fijne dienst.
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris.
Jongerenviering 22 januari 2017
Ze zijn al hard aan het repeteren, de jongeren die tijdens de viering van 22 januari
hun muzikale Talenten laten horen samen met TOV! Tijdens de viering gaan we het
hebben over Talent. Nu zijn we voor deze dienst op zoek naar de talenten binnen
onze gemeente. Ben je goed in trampoline springen, dansen, tafeltennissen of
breien? Of heb je een vader, oma of tante die iets heel goed kan? Maak hier dan een
filmpje van. Deze hoeft niet lang te duren, 30 seconden is prima. Het gaat om het
beeld, dus er hoeft geen gesproken tekst op de staan. Heb je geen filmpje, maar wel
leuke foto’s? Stuur maar op! ( Marjan den Hartog m-en-a@hetnet.nl of appen naar
06-27291542). Daarnaast zijn we altijd op zoek naar jongeren die mee willen helpen met collecteren, de
snoepronde, het voorlezen van een Bijbeltekst of een gebed. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Antoinette
Kant (famajkant@ziggo.nl of 06-17909458)
We zien jullie graag op de 22e! Charissa, Dewi, Melissa, Antoinette en Marjan
Diensten zondag 15 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. L. Schermers uit Krimpen aan de IJssel. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
In beide diensten hopen we het avondmaal te vieren, ’s morgens is de viering lopend, ’s avonds aan tafel
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Kerk.
Ook is er avondmaalsviering in Antonia, aanvang 15.00 uur, verzorgd door onze kerk.
De Avondmaalscollecte op 15 januari is bestemd voor Brazos Arbiertos in Peru
‘Brazos Arbiertos’ betekend Open Armen en is een wijkcentrum van St. Shailoh. Ria en Jordi Bosch hebben dit
centrum opgericht. Zij wonen en werken met hun drie kinderen hier in één van de sloppenwijken van Lima.
Deze wijk is gelegen aan een vuilstortplaats, wat tevens de werkplaats is van vele mensen uit de wijk. De
armoede is hier erg groot en uitzicht op een betere toekomst is klein. Veel gezinnen gebukt onder een
verstoord gezinsbeeld van verwaarlozing, mishandeling en echtscheiding. In ‘Brazos Arbiertos’ wordt er aan
kinderen onderwijs aangeboden, krijgen ze huiswerkbegeleiding, is er voor een vrouwengroep (met
werkproject), workshops voor de ouders, kerkdiensten en vind er gezins –en individuele begeleiding plaats.
Het gehele project is gericht op herstel van gezinnen. Wij bevelen de collecte van harte aan! De Diakenen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

