ZONDAG 7 JANUARI 2018
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, in deze dienst ontvangen Jur van de Lagemaat en Eva
van der Stelt het teken van de doop
We lezen: Matteüs 2: 1-12
We zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 / Lied 939: 1 en 2 / Evangelische Liedbundel 322: 1 en 4 / Lied 347: 1 en 2
/ Hemelhoog 500 / Lied 520 / Lied 912 / Kinderlied / Lied 423
Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in d’Ontmoeting.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden.
We lezen: Matteüs 18: 21- 35 / Kolossenzen 3: 12-15 / Romeinen 5: 6-10
We zingen: Psalm 103: 1 en 2 / Gezang 48: 6 en 10 (Liedboek 1973) / Lied 103c: 1 en 3 / Geloofsbelijdenis /
Lied 885
Koster deze zondag is Jan Verhoeven.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Diaconaat en 2de rondgang Ora.

rondgang

Jeugdkerk
Het thema heeft de titel gekregen “mijn woon- en verblijfplaats”
Wonen in het heelal van God. Adres Postcode 4286.. , Huisnummer..
Wonen op een eigen plekje, in het grote heelal. Hoe gewoon. Hoe bijzonder.
Verkennen, verspieden. De twaalfstammen in het Beloofde Land. En wij in 4286 …
Graag tot ziens op 7 januari.
Johan Koekkoek
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de heer Toon en mevrouw Ada
Koekkoek.
Agenda
vrijdag 5 januari, 19.00 uur, “Contact met de kerk” in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters
maandag 8 januari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d’ Ontmoeting
maandag 8 januari, 19.30 uur, ophalen actie kerkbalans voor de lopers
maandag 8 januari, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering

Kerkbalans 2018
Allereerst willen wij u een gezond en succesvol jaar toewensen.
Het is weer begonnen! Komende week worden alle Kerkbalans 2018 enveloppen afgeleverd aan de
kerkbalanslopers. Zij zullen vanaf volgend weekend alles bezorgen en in de weken daarna weer alles ophalen.
Voor het eerst dit jaar hebben we een proef gedaan met het versturen van het Kerkbalansformulier per E-mail
en de resultaten daarvan zijn zeer bevredigend. Als u volgend jaar wilt meedoen met deze digitalisering, vult
u dan uw mailadres in op het formulier. U wilt dit jaar nog “digitaal” meedoen? Prima, even een belletje en
dan geregen we dat. Alleen is de gehele actie Kerkbalans al voorbereid, dus u treft in de envelop dan toch een
“papieren actie”. Wij wensen u veel wijsheid met het invullen van het formulier en zien graag begin februari
alle formulieren terug. Namens Ambtsgroep Beheer & Financiën,
Adriaan Raams, voorzitter; Ad van Andel, bijdragenadministratie, tel. 401003
Diensten zondag 14 januari
9.30 uur: ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
18.30 uur: ds. G.J. Wolters. Dit is een gezamenlijke dienst; themadienst over de Apostolische
Geloofsbelijdenis, aan de beurt om te overdenken zijn de woorden: … die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd…
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora en in
de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Huib Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

