ZONDAG 15 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 beide diensten vieren we het avondmaal, ’s morgens is de viering lopend, ’s avonds aan tafel.
In de morgendienst, hoopt ds. J.G. Heetderks uit Oosterhout voor te gaan.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. L. Schermers uit Krimpen aan de IJssel te leiden. Deze dienst wordt
in d’Ontmoeting gehouden.
We lezen: I Koningen 19: 1- 18
We zingen: Psalm 33: 1 en 8 / Lied 381: 1 en 3 / Lied 381: 4 en 5 / Lied 381: 6 / Lied 894: 1, 2 en 4 (mel.
ps. 130) / Lied 340b / Lied 245: 1, 2 en 3
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Ook is er avondmaalsviering in Antonia, aanvang 15.00 uur.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat (Brazos Arbiertos in Peru) en 2de rondgang Kerk.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr. Ada Koekkoek, Woudrichemseweg
35, 4286 LA, Almkerk.
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. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft in Het Gasthuis (afdeling Leypoort,
kamer 13, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Mw. Anita van der Meijden-Boers, Anjerlaan 6 (4286 CR) verblijft voor onderzoek in het Beatrix
Ziekenhuis (afdeling 5 oost, kamer 554, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Dhr. Joop van der Geld, De Sering 38 (4286 CL) verblijft eveneens in het Beatrix Ziekenhuis, hij is
opgenomen o.a. vanwege een longontsteking (afdeling IC, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
In memoriam Adriana Johanna van Wijngaarden-van Loon
Op 9 januari overleed Jaantje van Wijngaarden-van Loon, ze werd 91 jaar.
Ze woonde in Antonia, Knotwilg 33b. Jaantjes oorsprong lag in ’s Gravenmoer.
Lange tijd heeft ze met haar man aan de Provincialeweg Zuid 66 gewoond.
Na zijn overlijden bleef ze daar nog enkele jaren wonen, maar omdat ze steeds meer beperkingen kreeg
verhuisde ze naar de Antonialaan – een behoorlijke overgang.
Haar hondje kon niet mee, wel kwamen twee vogeltjes haar gezelschap houden.
Begin 2015 liep ze een behoorlijke kwetsuur aan haar enkel op.
Ze kwam in het ‘Hoge Veer’ in Raamsdonksveer, het zou een langdurig verblijf worden - en hier werd haar
voorheen nog ruime wereld behoorlijk klein.
Tegen alle verwachting in kon ze ongeveer een jaar later toch terug naar Almkerk, naar Antonia.
Deze overgang was eveneens groot en ze kon haar draai niet meer echt vinden.
Langzaamaan ging het kaarsje verder uit.
Op 9 januari mocht ze in vrede heengaan.
Op vrijdag 13 januari is de afscheidsdienst gehouden, er klonken woorden uit Jesaja 26 en uit Psalm 23.
Daarna vond de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Burg. Blokstraat.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en bemoediging in verdriet en gemis.

Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Dhr. M. (Marc) van Noorloos van Woudrichemseweg 12 (Wijk A) naar Gr. van Hornestraat 32 (Wijk F)
Mevr. N. (Natasja) Kuipers van Achterstraat 2 (Wijk F) naar Markt 79, Wijk en Aalburg (Wijk E)
Vertrokken:
Naar de Prot. Gemeente te Dordrecht, Mevr. B.A.M. (Bianca) Duijzers, De Borchgravestraat 20 (Wijk A)
Agenda
zondagmiddag 15 januari, 15.00 uur, is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een
verstandelijke beperking, in de Gereformeerde kerk te Nieuwendijk (Kerkweg 1).
zondag 15 januari, meet en eat voor jongeren vanaf 17 jaar
dinsdag 17 januari, 9.30 uur, Gemeente Groei Groep bij Fam. J. Verschoor, Molenstraat 2
vrijdag 20 januari zijn de enige echte Friendship games op het schip de Friendship in Sleeuwijk
zaterdag 21 januari, start actie kerkbalans
zaterdag 21 januari is het langverwachte optreden van TimZingt in de Pomp in Almkerk
Voorstraat 14
Helaas kon ik de afgelopen week niet werken en ook deze zondag zal ik niet voorgaan: griep had me flink te
pakken. Inmiddels wel herstellende maar nog niet fit.
Enfin, maar de tijd nemen om uit te zieken en hopelijk kan ik (in de loop van) deze week weer aan de slag.
Sterkte als u, jij ook geveld bent… ds. Bert Ridder
Huwelijksjubileum
Op 20 januari hopen Jan en Corrie van Breugel-van Wijngaarden, Wethouder Kentiestraat 14 Woudrichem
(4285 CL) 40 jaar getrouwd te zijn. Onze hartelijke felicitaties! Vreugde om dit heugelijke feit en verdriet
vanwege het overlijden van Corries moeder liggen dicht bij elkaar. We hopen dat beide, vreugde en verdriet,
een plek naast elkaar mogen hebben.
Ouderavond
Heeft u thuis ook een tiener rondhuppelen die wel eens naar D’n Opstap
komt? En vraagt u zich ook wel eens af wat er daar nou zoal gebeurd? Dan
heeft u geluk! Eén keer per twee jaar organiseren we een ouderavond en
aankomende woensdagavond, 18 januari, van 20.00 tot 22.00 uur staat er
weer één op de planning. We willen graag aan u, als ouder van één van de
tieners, vertellen wat we zoal doen bij D’n Opstap, waarom we dat doen en
waar wij, als leiding, voor staan. Graag zien we u de 18de in de Kelder van
de Hervormde Kerk. Zou u van te voren wel een mailtje willen sturen om aan te geven dat u komt? Dat kan
naar Opstapalmkerk@gmail.com. Alvast bedankt! De leiding van D’n Opstap
Kerkbalans 2017
De lopers voor Kerkbalans 2017 hebben allen de enveloppen voor hun wijk ontvangen.
Hoewel de actie officieel op 21 januari begint kunt u de envelop vanaf dit weekend in de bus verwachten.
In de brief staat dat de loper de envelop met uw antwoord weer tussen 28 januari en 5 februari bij u ophaalt,
maar dat kan ook eerder. De loper geeft dat wel aan bij het bezorgen.
U doet toch weer mee met deze voor onze kerk zo belangrijke actie? Alvast hartelijk dank!
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 22 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder, jongerenviering, thema: Talent, m.m.v. TOV en veel jong muzikaal talent uit de
gemeente.
18.30 uur: ds. D.C. Groenendijk uit Klundert. Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang PKN
Catechese en Educatie en 2de rondgang Ora.
Koster deze zondag is Pim Sprangers.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

