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

week 48

Zondag 22 oktober 2017, 5e zondag van de herfst, 19e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 48.
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 waarin we de Maaltijd van de Heer (lopend) vieren is
mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is dhr. J. van ‘t Hoff.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Collecte
Maaltijd van
de Heer

De collecte tijdens de Maaltijd van de Heer is bestemd voor de campagne noodhulp in
Bangladesh en Nepal van Kerk in Actie. Deze landen zijn getroffen door grote overstromingen.
Miljoenen mensen zijn alles kwijtgeraakt wat ze hadden.
Ze hebben geen drinkwater, geen voedsel en onvoldoende kleding om te dragen. Vooral kinderen
en oude mensen lijden het meest. Zij moeten zo snel mogelijk in deze basisbehoeften worden
voorzien om nog meer gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
Het mag duidelijk zijn dat hier veel geld voor nodig is. Geef met gulle hand!

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Linda van Driel,
Anne-Wil Cornet en Sofie Smits.

Kindernevendienst

Groep 1
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. J.A. Metz-van der Stelt,
Citadel 16, Woudrichem.

Zieken

Mevr. M. den Hollander-Smits, Ridderpoort 1 is voor revalidatie opgenomen in
verpleeghuis Het Gasthuis, afd. Leypoort, kamer 16, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.

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.
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in zaal 3.
in zaal 2.
in de Skybox.
in de consistorie.

Verhuizing:
 Mevr. D. van Helden-Vervoorn, Albert Ruijlweg 13, 4254 EW Sleeuwijk naar
Zorgcentrum De Lemmenskamp, kamer 321, Wethouder de Joodestraat 2, 4285 CD Woudrichem;
 Fam. Van Herwijnen-van Krugten, Tienhont 15, 4254 CL Sleeuwijk
naar Transvaal 23, 4254 BA Sleeuwijk;
 Mevr. G.S.J. Vink, Dokter Esseveldlaan 11, 4181 PM Andel
naar Adriaan van Alkmaarstraat 5, 4285 BW Woudrichem.
Vooruitblik

Volgende week 29 oktober 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene van ’t Hoff, Annika van Gelder en
Marit Kurpershoek;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier.
In deze dienst staat het thema van World Servants ‘blijf bouwen aan verandering’ centraal.
We bekijken een filmpje dat Ruurd de Ronde heeft gemaakt van zijn projectreis naar Haïti van
18 juli-10 augustus 2017. Daarnaast lezen we over een bouwproject uit het boek Nehemia.
Wat de twee projecten met elkaar te maken hebben? Kom het zien en horen;
 zijn Caroline Cornet en Huib van Andel koster;
 zorgen Ad, Wil, Jan en Adrie voor de koffie.

Agenda

Maandag 23 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Woensdag 25 oktober 2017

19.30 uur
Vergadering CvK.
Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren
op het mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
19.30 uur
Redactievergadering Projektor.
Luther en de diaconie
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Koren-aar
Leiding: ds. B. van Litsenburg

Kerk-Anders

Moeilijke Bijbelverhalen (6 avonden)
Datum: start maandag 23 oktober 2017
Tijd:
20.00 - 21.30 uur
Plaats: Trefpunt
Leiding: ds. Leo Oosterom

Gebedskring

Donderdagavond, 26 oktober, bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te
bidden voor de mensen om ons heen die misschien op dit moment onze aandacht net iets meer
nodig hebben dan anders.
We komen bij elkaar van 19.00-20.00 uur in het Trefpunt.
Met een hartelijke groet, namens de gebedskring, Petra Visser.

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).

Komt laat ons zingen vandaag
Komt laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
Komt laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Liturgie zondag 22 oktober 2017:
Lied 130: 1, 3 en 4
Lied 705: 1, 3 en 4
Zingen: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
1e Lezing: I Thessalonicenzen 5: 16-24
Lied 981: 1, 2, 4 en 5
2e Lezing: van Henri Nouwen: ‘Kun je de beker drinken?’
Lied 154b: 1, 2, 8 en 10
Lied 704: 1, 2 en 3
Viering Maaltijd van de Heer
Lied 367e
Zingen: ‘Dank U, uw liefde kent geen grenzen’
Lied 422
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.

