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

week 49

Zondag 29 oktober 2017, 6e zondag van de herfst, 20e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 49.
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 mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. T. Dekker.
Organist is Gerard Roza.
Kosters zijn Caroline Cornet-Deleu en Cockie Slagmolen-Morée.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Lizan Zegwaard,
Annika van Gelder en Marit Kurpershoek.

Kindernevendienst

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. W. van Arkel, Smalle Vliet 27.

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.

Vooruitblik

Volgende week 5 november 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene Brouwers,
Marry van Genderen en Hannah van Andel;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom.
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Corina, Marjon en Bas voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 31 oktober 2017
Dinsdag 31 oktober 2017

Fruitactie 2017

Zoals u heeft gemerkt zijn er vandaag bij de ingang van de kerk fruitkaartjes uitgedeeld in verband
met de jaarlijkse fruitactie op zondag 5 november. U wordt namens de diaconie en de
wijkbezoekgroep vriendelijk verzocht om het fruit dat op het kaartje staat afgebeeld in te leveren.
Zie de Projektor voor nadere informatie.
Het fruit kan op de volgende plaatsen ingeleverd worden:
Sleeuwijk (Trefpunt): op vrijdagavond 3 november van 19.00 - 20.00 uur en
op zaterdagochtend 4 november van 09.30 - 10.30 uur.
Woudrichem:
op vrijdagavond 3 november van 19.00 - 20.00 uur
bij fam. van Andel, Burgemeester van der Lelystraat 95.
Werkendam:
op vrijdagavond 3 november van 19.00 - 20.00 uur
bij fam. Verhagen, Richter 50.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kerk-Anders

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

Dankdag
1 november
Aanvang 19.30 uur

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. J. Branderhorst.
Organist is Henk van Andel.
Uw gaven zijn bestemd voor kerk en groot onderhoud.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Zorgen Agaath, Teun, Jan en Riet voor de koffie.

19.30 uur
19.45 uur

Vergadering kleine kerkenraad en moderamen.
Vergadering diaconie.

Aangepaste
kerkdienst

Zondagmiddag 12 november a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met
een verstandelijke beperking in de hervormde kerk, Zuideveldlaan 14, Dussen.
Voorganger is ds. M. v.d. Ruitenbeek uit Wilnis en het thema luidt: ‘Waardevol in Gods oog’.
De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om
gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Musical kerstdienst

De kindernevendienst heeft 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).

Morgenlied

O lieve Heer, ik ben zo blij,
de duisternis verdween,
de donk’re nacht is weer voorbij,
Uw licht om mij heen.
Dank, dat ik voor Uw aangezicht,
de lieve lange dag,
met alle kind’ren van het licht
spelen en zingen mag.
O lieve Heer, ik ben zo blij
dat U mij steeds omringt.
U bent niet ver, U bent dichtbij,
dicht bij elk mensenkind.

Liturgie zondag 29 oktober 2017:
Lied 138: 1
Lied 138: 2
Lezing: Deuteronomium 6: 4-9
Lied 119: 62
Filmpje World Servants Haïti door Ruurd de Ronde
Zingen: Morgenlied
Lezing: Nehemia 8: 1-12
Lied 305
Lied 912: 1, 2, 5 en 6
Lied 367e
Lied 723: 1 en 2
Lied 431b
Liturgie woensdag 1 november 2017:
Lied 67: 3
Lied 65: 1
Lezing: psalm 65: 5-9 (vrij vertaald door Huub Oosterhuis)
Lied 65: 5 en 6
Lezing: Deuteronomium 24: 6-15, 17-22
Lied 719
Lied 159a
Lied 235
Lied 716
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.

