K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 47

Zondag 15 oktober 2017, 4e zondag van de herfst, 18e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 47.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden
via internet www.audioserver.nl/www.kerkdienstgemist.nl.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Skybox.
Ouderling van dienst is mevr. T. Klootwijk.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor werelddiaconaat en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Corine Smits,
Gerrie Nagtegaal en Mirjam de Ronde.

Kindernevendienst

Groep 1, 2 en 3 in zaal 3.
Groep 4, 5 en 6 in zaal 2.
Groep 7 en 8 in de consistorie.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij dhr. A. Ippel, Nieuwe Es 80.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. De tweede dinsdag van de maand is er,
van 19.00-20.00 uur, zitting in de kerk. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.
Geboren op 7 oktober 2017:
Norah, dochter van Robbert Roeland en Rianne Kleijer, Hoplandhof 15, 5311 EN Gameren.

Vooruitblik

Volgende week 22 oktober 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Linda van Driel, Anne-Wil Cornet en
Esmee Boterblom;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof;
 vieren we de Maaltijd van de Heer (lopend);
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Petra, Anco, Margret en Ienze voor de koffie.

Collecte
Maaltijd van
de Heer

De grootste recente natuurramp met meer dan 1500 doden, die de afgelopen twee maanden
vrij weinig in het nieuws was, heeft plaatsgevonden in zuidelijk Azië.
Meer dan 42 miljoen mensen, waarvoor amper hulp geboden wordt, zijn hierdoor getroffen.
Een ongekend aantal slachtoffers!
Bangladesh kampt elk jaar met wateroverlast, maar dit jaar is een geval apart.
Aanhoudende regen zorgde in Nepal en India maanden voor overlast.
Dat water stroomde richting de delta van Bangladesh, waar het ook niet stopte met regenen.
De helft van het land stond onder water: een gebied groter dan Nederland en België samen.
Daarmee horen deze overstromingen tot de grootste die het gebied ooit heeft gezien.
Nederlanders weten wat het betekent als je land is overstroomd, je van alle voorzieningen bent
verstoken en er grote medische risico’s te verwachten zijn.
Kerk in Actie biedt momenteel noodhulp in de getroffen regio.
De diaconie heeft besloten de opbrengst van de collecte tijdens de Maaltijd van de Heer
op 22 oktober 2017 daarvoor te bestemmen.
Het mag duidelijk zijn dat veel geld nodig is. Geef daarom met gulle hand !

Kerk-Anders

Moeilijke
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:

bijbelverhalen (6 avonden)
start maandag 23 oktober 2017
20.00 - 21.30 uur
Trefpunt
ds. Leo Oosterom

Luther en de diaconie
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Koren-aar
Leiding: ds. B. van Litsenburg
Musical Kerstdienst

Wij als kindernevendienst hebben de eer om weer een musical te mogen verzorgen
tijdens de dienst op Eerste Kerstdag.
Voor deze Musical zoeken we nog enthousiaste mensen om mee te doen.
Jong / oud iedereen is welkom!
We zoeken:
 2 volwassenen voor de 2 hoofdrollen in de musical, man / vrouw kan allebei;
 jongeren of volwassenen voor de overige rollen;
 creatievelingen om mee te helpen met het maken van het decor;
 zangers / zangeressen die samen met de cantorij het koor zullen vormen.
Lijkt het u / jou leuk om met ons mee te doen? Meld je dan aan!
E: kindernevendienst.sleeuwijk@outlook.com. T: 06 5374 6408 (Hanneke van Wijk).

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen we:

Liturgie zondag 15 oktober 2017:
Lied 107: 1
Lied 107: 3
Lied 273: 1, 4 en 5
Zingen: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
Lezing: Jesaja 25: 6-9
Lied 23C
Lezing: Matteüs 22: 1-14
Lied 386
Lied 376: 1, 5 en 7
Lied 657: 1, 2 en 4
U allen een goede zondag gewenst.
Berichten voor Kerknieuws inleveren uiterlijk donderdagmiddag 17.00 uur.
E-mailadres: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl.
Het internetadres van de kerk is: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

