ZONDAG 14 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. K.D. van den Hout uit Woudrichem voor te gaan.
We lezen: Job 7:1-11 / Marcus 1:32-39
We zingen: Psalm 66: 3 en 5 / Lied 367e / Lied 704: 1, 2 en 3 / Lied 519: 1, 2 en 3 / Lied 23c: 1, 2, 3 en 5 /
Lied 654: 1, 5 en 6 / kinderlied: Bidden is spreken met God / Lied 823: 1, 2, 4 en 5
Extra lied: Evangelische Liedbundel 381: 1
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk. Themadienst over de Apostolische Geloofsbelijdenis, aan de beurt zijn de woorden: … die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd…
We lezen: Jesaja:53:2-6 / Genesis: 3:17-19 / Galaten: 3:13,14
We zingen: Psalm:130 / Lied 575:1,2,3 / Lied 578:1,2,3,4 / Psalm:32
Koster deze zondag is Huib Verschoor.
Collecten
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.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. C. Teuling-Blom, Zorgcentrum
Antonia, Knotwilg 31a, 4286 DE Almkerk.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd: Henjoëlle Schouten van Van Limburg Stirumstraat 2 (Wijk A) naar Normandië 35, Utrecht (Wijk E)
Machiel van der Stelt van De Borchgravestraat 15 (Wijk A) naar Melkweg 28 (Wijk F)
Overleden
Op zondag 7 januari overleed Maria Jenneke – Rie – Pals-Nugteren, ze werd 93 jaar.
Mw. Pals was in december vanuit Franeker in Altenahove, afdeling Akkerwinde, komen wonen. Haar man was
eerder al overleden, samen hadden ze geen kinderen. Omdat de zorgbehoefte toenam en een deel van haar
familie in onze regio woont, verhuisde ze naar Almkerk. Ze had het naar haar zin Altenahove, helaas is het
verblijf van korte duur geweest.
In haar werkzame leven werkte ze in de kraamverpleging en op de afdeling cardiologie. Ze was een vrouw
met een brede interesse, ze wist wat ze wilde en ze kon een uitgesproken mening hebben. In haar geloof was
ze ruimdenkend.
Op zaterdag 13 januari hebben we voorafgaand aan de crematie afscheid van haar genomen in een
dankdienst voor haar leven. We hebben haar toevertrouwd aan de Heer die waakt over je leven (Psalm 121).
We wensen de familie Pals en Nugteren Gods nabijheid in het gemis van hun dierbare zus, schoonzus en
tante.

Agenda
donderdag 18 januari, van 10.00 tot 12.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting
zaterdag 20 januari is er een thema-avond met Corjan Matsinger over smartphonegebruik in
Jongerencentrum de Pomp
zondag 21 januari, vanaf 19.45 uur, eerste avond groothuisbezoek
Breicafé
Er blijkt onder de deelnemenden (m/v) van het breicafé behoefte te zijn om vaker bij elkaar te komen. Er is
gekozen voor de eerste donderdag in de maand 's middags van 2 tot 4 (zoals het al was) en (op proef) de
derde donderdag van de maand 's morgens van 10 tot 12. U bent welkom om mee te doen: haken, breien,
borduren, tekenen, schilderen, kaarten maken en andere kunstuitingen. En natuurlijk is er tijd voor
gesprekken en gezelligheid. Wees welkom.
Rookworstenactie
Op vrijdag 26 januari zullen vrijwilligers vanaf 18.00 uur bij u aan de deur komen 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 zijn dat deze lekkernij niet aan uw neus voorbij gaat? Dan kunt u uw bestelling alvast
doorgeven via de mail: wihelmien@hetnet.nl of ‘s avonds bellen naar Wilhelmien de Groot, tel.nr. 0183405645. U kunt ook uw bestelling op de lijsten noteren die zondag 14 en 21 januari bij de uitgangen van de
kerk liggen.
De activiteitencommissie
Diensten zondag 21 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk.
In beide diensten hopen we het avondmaal te vieren. In de morgendienst is de viering lopend, ’s avonds aan
tafel.
15.00 uur: avondmaalsviering in Antonia.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang
Diaconaat en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Eerste collecte zondag 21 januari / avondmaalscollecte / Hulp in Myanmar en Bangladesh
Sinds 2012 is de westelijke provincie Rakhine in Myanmar, grenzend aan Bangladesh, regelmatig het toneel
van gewelddadig treffen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. Als gevolg van dit geweld
tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische Rohingya zijn vooral de laatsten van huis en haard
verdreven. Meer dan 500.000 Rohingya hebben sinds eind augustus een veilig heenkomen gezocht in
vluchtelingenkampen in Myanmar en Bangladesh. Er is een gebrek aan eten, water, onderdak en medicijnen.
Kerk in Actie zorgt samen met locale partners voor schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en
onderdak. Helpt u ook mee?! De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Tijdens de collecte vandaag krijgt u hier een kort filmpje over te zien.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

