ZONDAG 11 FEBRUARI 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.
Jongerenviering met als thema: I have a dream.
We lezen: 1 Koningen 3: 5-14 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
We zingen: Opwekking 71 / Opwekking 585 / Kinderlied: Alles wat je droomt /
Opwekking 249 / De Here zegent jou
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B Ridder te leiden. Dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Themadienst in de serie over de
Apostolische Geloofsbelijdenis. We overdenken de woorden:..
gestorven,
begraven, neergedaald in het rijk van de dood….
Koster deze zondag is Maar Nederveen.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN Missionair Werk en
Kerkgroei (Deze collecte is bestemd voor diverse pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.) 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. Adrie Koekkoek-Koekkoek,
Antonialaan 15, 4286 CZ.
Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
Mevr. G.A. Buchner, Altenahove, Guldenroede, van Kamer 112 naar Kamer 105 (Wijk B)
Fam. J.M. Bulthuis van Kastanjelaan 6 naar Meidoornhof 5,Woudrichem (Wijk E)
Geboren
Op 1 februari werd in het gezin van Ariaan en Jeanette Straver-van Vugt, Provincialeweg Zuid 29 (4286 LJ)
een dochter geboren: Nore Christina. Nore is het zusje van Malin en Jula. Van harte onze felicitaties, alle
goeds en Gods zegen gewenst!
Agenda
zondag 11 februari, 19,45 uur, groothuisbezoek in d'Ontmoeting
zondag 11 februari, 20.00 uur, zondagavondkring “In Between”, bij Bert en Tamara Hendriksen
Provinciale weg Noord 15
dinsdag 13 februari, 20.00 uur, gesprekskring Toen was geloof heel gewoon in d’Ontmoeting
Avond in het 'Wapen van Emmickhoven' voor jongeren tussen 18-25 jaar
Zondagavond 18 februari organiseren we een aantrekkelijke jongerenavond in het 'Wapen van Emmickhoven'.
Ben je ongeveer tussen de 18 en 25 dan ben je van harte welkom! Misschien ben je nog nooit op zo’n avond
geweest, of ben je al een stam-gast; het maakt helemaal niks uit; je bent welkom! Neem een vriend of
vriendin gerust mee. Thema van deze avond is: bucket list. Tussen 20.00 en 20.30 uur staat de koffie of thee
klaar. Om 20.30 beginnen we echt, om 21.30 stoppen we, waarna je nog rustig kunt blijven hangen om
verder te kletsen met een drankje en een hapje. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Tot de 18de
februari ! Bij vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen met:
Theo Koekkoek: 06 53336169 / Mariet Meijs-Raams: 06 21480503 / Martin Nederveen: 06 14721826 /
Paul Schermers: 06 14358615 / Jolanda Burghart-voor den Dag: 06 23906211

EO-Jongerendag ’Walk on Water’
Hééé! Ga je met ons mee?
Wat?
EO-Jongerendag in het Gelredome in Arnhem
Wanneer?
26 mei 2018, van +/- 10:00 uur tot ??
Wie?
Leerlingen van groep 8 en ouder
Hoe?
We gaan met de auto, tenzij we een bus volkrijgen???
Kosten?
Het kaartje bestel je zelf via www.beam.eo.nl
Aanmelden ? Tot 29 maart 2018 bij:
Antoinette Kant / famajkant@ziggo.nl / 06-17909458 of
Marjan den Hartog / m-en-a@hetnet.nl / 06-27291542
Werk in uitvoering
Komende week zal de riolering van de kerk en het buitenterrein aangepast worden aangesloten op het
gemeente riool. Tijdens de afgelopen verbouwing is het rioolstelsel geheel gesplitst in een vuil- en
schoonwatersysteem. Nu zal deze splitsing doorgevoerd worden met de aansluiting op het gemeente riool.
Firma Van der Stelt zal dit voor de gemeente gaan uitvoeren. De werkzaamheden zullen enige overlast geven
bij de toegang aan de Voorstraat. De verwachting is dat er komende maandag, 12 februari, gestart wordt.
Afhankelijk van de weersomstandigheden is het werk na enkele dagen gereed.
Schoonmakers
Na een periode van bijna 10 jaar komt er een tijd, dat sommige mensen hun taak willen neerleggen en
overdragen aan de volgende (generatie). Die tijd is nu gekomen voor 2 van de schoonmaakteams.
Dat betekent, dat we m.i.v. het nieuwe seizoen 6 mensen nodig hebben, die met de andere teams om beurten
de kerk en bijgebouwen schoonmaken.
Voor het tijdsbeslag hoeft u het niet te laten. Het kost ca. 1½ uur per beurt, maar met 7 teams is dat dus
slechts om de 7 weken! Er wordt gewerkt met een lijst van werkzaamheden, die elke week verschillend kan
zijn, zodanig ingedeeld, dat alles tijdig aan de beurt komt.
Wilt u met dit belangrijke werk meedoen? Meldt u zich dan bij Adriaan Raams, tel. 403088.
Diensten zondag 18 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, eerste zondag in de veertigdagentijd.
18.30 uur: ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste rondgang Kerk in
Actie/ 40 dagentijd en 2de rondgang Kerk.
Koster deze zondag is Bert Hendriksen.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

