ZONDAG 21 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 beide diensten vieren we het avondmaal, ‘s morgens is de viering lopend, ’s avonds aan tafel.
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Marcus 2: 13-17
We zingen: Psalm 16: 1 en 3 / Lied 868: 1, 2 en 5 / Lied 531: 2 en 3 / Lied 908: 1, 5 en 6 / Kinderlied: Kijk
eens om je heen / Lied 381: 2 / Gezang 365 (Liedboek 1973) / Taizé: Prijs de Heer mijn ziel / Lied 863: 1, 3,
4 en 5 / Lied 653: 1, 2, 5 en 7 / Psalm 149: 5
Kinderlied: Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
Geef elkaar de hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Vanmiddag om 15.00 uur, is er ook avondmaalsviering in Antonia.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk te leiden.
We lezen: Esther 7:1-10
We zingen: Psalm 66: 1, 6 en 7 / Psalm 146a: 1, 3 en 7 / Lied 405: 3 en 4 / Psalm 136: 1, 12 en 13 / Psalm
124: 1, 3 en 4 / Lied 340b (geloofsbelijdenis) / Lied 425
Koster deze zondag is Dick Bossers.
Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
Diaconaat (Hulp in Myanmar en Bangladesh) en 2de rondgang Kerk.

rondgang

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. C.W. van Helden- van
Herwijnen, Almweg 5, 4286 LG.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. J.P. de Haas-Schouten van De Ridderstraat 24 (Wijk A) naar Antonialaan 70 (Wijk B)
Fam. T.C. van Noorloos van Kastanjelaan 41, Woudrichem naar Munnikenland 126, Sleeuwijk
(Wijk E)
Fam. W.C. Sterrenburg van De Borchgravestraat 25 (Wijk A) naar Broeksestraat 25,
Babyloniënbroek (Wijk G)
Ingekomen:
Van de Geref. Kerk Dussen-Meeuwen te Dussen, Fam. N. van Pelt, Sportlaan 21 (Wijk D)
Agenda
zondag 21 januari, vanaf 19.45 uur, eerste avond groothuisbezoek
woensdag 24 januari, 20.00 uur, Emmauskring bij Frank en Carine van de Water Burg. H. Blokstraat 38
vrijdag 26 januari, vanaf 18.00 uur, rookworstenverkoop
vrijdag 26 januari, 19.30 uur, belijdeniscatechese in de pastorie
zaterdag 27 januari is er een Spel en Gameavond in christelijk jongerencentrum de Pomp

Bedankje
Beste gemeenteleden,
Bij onze verhuizing naar Terneuzen zijn wij overladen met post. Het is voor ons niet mogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken.
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties en Kerstwensen. Het is fijn om er steeds even naar te kijken.
We worden hier goed verzorgd en er komt hier ook meer familie langs, wat erg gezellig is.
Hartelijke groeten, Fam. Akkerman-Griffioen
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. 0183-405645. U kunt ook uw bestelling op de lijsten
noteren die zondag 14 en 21 januari bij de uitgangen van de kerk liggen.
De activiteitencommissie
Jongerenviering
Op 11 februari organiseren we weer een Jongerenviering.
Het thema van deze dienst is : “I have a dream“
Droom jij wel eens over een nieuwe opleiding, een baan, een mooi huis, het
milieu, een wereld zonder oorlog? Dan vragen we jullie / uw hulp. Zet de droom
op papier, een paar regels is voldoende. Misschien heb je een foto of plaatje om
het te illustreren? Mail je droom naar Antoinette: famajkant@ziggo.nl. We
proberen de dromen, geheel anoniem, te verwerken in de dienst.
Wij hebben er zin in! Zien we jullie de 11de ? ( en jullie dromen per mail? )
Charissa, Dewi, Antoinette, Marco en Marjan
Diensten zondag 28 januari
9.30 uur: ds. B. Ridder, diaconale dienst m.m.v. Kerk in Actie consulent Gerdine Klein.
18.00 uur: ds. R.R. Maathuis uit Werkendam. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Kees van Velzen uit
Blaricum, m.m.v. Gospelkoor “Living Words” uit Valkenburg.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN Catechese en Educatie en
2de rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

