ZONDAG 22 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 ds. B. Ridder voor te gaan. Jongerenviering met als
thema: 100% Talent, m.m.v. TOV en veel jong muzikaal talent uit de gemeente.
We lezen: 1 Korinte 12: 12-31
We zingen: Opwekking 32: Dit is de dag / Opwekking 46: Vader, ik aanbid U /
Opwekking 66: Komt, prijst de Heer / Luisterlied: Psalm 23 / Opwekking 602: Vrede
van God / Opwekking 375: De Heer regeert
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. D.C. Groenendijk uit Klundert te leiden.
Het thema is: 24 uur, 7 dagen per week contact (online)?
Deze dienst wordt in d’Ontmoeting gehouden.
We lezen: Jeremia 20: 1-2, 7-18 en Jeremia 50:33-34
We zingen: Psalm 89: 1 en 7/ / Psalm 42: 1 en 7 / Lied 904: 2,4 en 5 (De Heer moet gij vertrouwen) / Lied
908: 1,2 (Ik heb U lief o mijn beminde) / Lied 905 (Wie zich door God alleen laat leiden)
Koster deze zondag is Pim Sprangers.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij Teus en Klaartje Sprangers, Mr. L.A.
Donkerstraat 9, 4286 BS.
Omzien naar elkaar
Mw. M. van Wijk-van der Vliet, Antonialaan 70 (4286 CW) is weer thuis.
Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL), verblijft in Het Gasthuis (afdeling Leypoort,
kamer 13, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Dhr. Joop van der Geld, De Sering 38 (4286 CL) verblijft in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling IC, Postbus
90, 4200 AB Gorinchem). De longontsteking is onder controle, maar zelfstandig ademen lukt nog niet.
Mw. Simone van Lent-Verschoor, Provincialeweg Noord 18 (4286 EA) verblijft t.g.v. een hernia eveneens
in het Beatrix Ziekenhuis (afdeling West, kamer 508, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ), ondergaat op 27 januari een heupoperatie. Dit
vindt plaats in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.
Valerie de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), ondergaat later deze week een kaakoperatie.
Kerkelijk Bureau
Ingekomen:
Van de Gereformeerde Kerk te Andel, fam. V. Verhoeven, Draf 5 (Wijk D)
Agenda
zondag 22 januari, 20.00 uur, groot huisbezoekavond in d’Ontmoeting
dinsdag 24 januari, 20.00 uur, groot huisbezoekavond in d’Ontmoeting
woensdag 25 januari, 20.00 uur, Emmauskring bij Elibert en Geralda van Vark, Altena’s Laantje 1a
donderdag 26 januari, 20.00 uur, groot huisbezoekavond in d’Ontmoeting
vrijdag 27 januari is de Friendship weer geopend voor een nieuwe Cookingfriends avond
zaterdag 28 januari is er een GXP in christelijk jongerencentrum de Pomp

Opbrengst rookworstenactie
De verkoop van de rookworsten heeft het mooie bedrag van € 1190,00 opgeleverd. We willen alle verkopers
hartelijk bedanken voor hun inzet! De activiteitencommissie
Groothuisbezoek
De groothuisbezoeken zijn weer begonnen. Vanavond 22 januari is de eerste avond. En ook op dinsdag 24 en
donderdag 26 januari is er groothuisbezoek. In februari volgen dan nog twee avonden te weten 5 en 12
februari. De avond begint om 20.00 uur, maar vooraf is er al koffie of thee. Het thema is “Deel je leven”. Als
het goed is, dan heeft iedereen die zich heeft opgegeven een definitieve uitnodiging gekregen. Mocht u
onverhoopt niet kunnen op de afgesproken avond, of zou u juist nog graag willen terwijl u zich niet hebt
opgegeven: u bent altijd welkom op de avond die u schikt. Laat u niet weerhouden. Wij hopen op goede,
vruchtbare en opbouwende gesprekken op de groothuisbezoekavonden.
Ambtsgroep Pastoraat.
Diensten zondag 29 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder, diaconale dienst m.m.v. Kerk in Actie-consulent Tom Kolsters.
18.00 uur: ds. B. Ridder, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Leen Kosten uit
Nieuwerkerk aan de IJssel, m.m.v. Gospelkoor “Living Words” uit Valkenburg.
Koster is deze zondag in de morgendienst Jelda Rodermond en bij de jeugdsamenkomst Henk Verschoor.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Kerk
en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

