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

week 53

Zondag 26 november 2017, 10e zondag van de herfst, Christus Koning, 3e van de voleinding,
jaargang 32, nummer 53.
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 mevr. E.J. van Es.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Jolyn van Vuuren,
Mirella Koman en Nienke Timmer.

Kindernevendienst

Groep 1
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. C.A. van Wendel de Joode-Boevé,
Nieuwe Es 88.

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:
 Dhr. J. den Bok, Nieuwe Haagdijk 65A, 4811 TC Breda
naar Verbeetenstraat 46B, 4812 XL Breda;
 Mevr. M. Miçicç, Dorpstraat 7B, 6227 BK Maastricht
naar Meidoornlaan 24, 4254 AP Sleeuwijk;
 Dhr. B.M. Verhoeven, Abeelhof 64B, 4254 CN Sleeuwijk
naar Smalle Vliet 9, 4254 CN Sleeuwijk;
 Fam. Duinker-den Bok, Meidoornlaan 12, 4254 AP Sleeuwijk
naar Pr. Willem van Oranjestaat 55, 4254 DB Sleeuwijk.
Vooruitblik

Volgende week 3 december 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadina Weverling, Rinske de Ronde,
Mirjam de Ronde, Lisette van Veen en Nathalie Vos;
 worden uw gaven bestemd voor missionair werk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Joke, Roel, Wil en Peter voor de koffie.

Agenda

Maandag 27 november 2017

Wijkavond
wijk 1 en 3
20.00 uur

Vandaag is er een gezamenlijke wijkavond in de Skybox voor de leden van wijk 1 en 3.
We hopen op een gezellige ontmoeting met elkaar. U kunt de Skybox ingaan via de trap aan
de buitenzijde. Indien nodig kan er ook gebruik worden gemaakt van de lift. Wanneer u zich
nog niet hebt opgegeven is dat uiteraard geen probleem. U bent van harte welkom.

Kerk-Anders

Workshop handlettering
Datum: maandag 27 november 2017
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Trefpunt

Gebedskring

Donderdagavond, 30 november, 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.

Kerstviering
jeugdclub

Kom jij ook?
Wanneer: vrijdag 22 december 2017
Waar: Koren-aar
Tijd:
18.30-20.00 uur
Eigen bijdrage € 2,-.
Aanmelden voor 8 december via E: jeugdclubsleeuwijk@live.nl.

19.30 uur

Vergadering CvK.

Leiding: Gerda Hazelaar
Kosten: € 5,- per persoon
Maximum 20 deelnemers en opgave verplicht.

Actie
voedselbank
Altena

De diaconie houdt in de maand december een actie voor de Stichting Voedselbank-Altena.
Zondag 3 december en zondag 10 december worden er, bij binnenkomst in de kerk,
kaartjes uitgedeeld met producten die zij het meest nodig hebben. Wij verzoeken u vriendelijk
om het product dat op het kaartje staat in te leveren op zondag 10 of 17 december.
Zie de Projektor van december voor meer informatie. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gedenken

Vandaag gedenken we als gemeente de volgende gemeenteleden:
Jan Spiering.
Geboren: 15-02-1938. Overleden: 04-01-2017, op de leeftijd van 78 jaar.
Fop van Driel.
Geboren: 06-02-1948. Overleden: 16-01-2017, op de leeftijd van 68 jaar.
Elisabeth Van Delzen-Pruijssers.
Geboren: 16-10-1933. Overleden: 14-02-2017, op de leeftijd van 83 jaar.
Maria Adriana Catharina van Leersum-van Maaren.
Geboren: 02-11-1921. Overleden: 27-03-2017, op de leeftijd van 95 jaar.
Bernardus Franciscus Sentrop.
Geboren: 11-09-1932. Overleden: 06-04-2017, op de leeftijd van 84 jaar.
Elijah Jagir Uwumborche.
Geboren: 05-06-1982. Overleden: 26-04-2017, op de leeftijd van 34 jaar.
Aaltje de Man-Ottevanger.
Geboren: 09-12-1935. Overleden: 04-06-2017, op de leeftijd van 81 jaar.
Dingena Ouwerkerk-Verhoeff.
Geboren: 09-12-1921. Overleden: 11-06-2017, op de leeftijd van 95 jaar.
Hans Laurits Albrecht van Oord.
Geboren: 06-01-1937. Overleden: 28-06-2017, op de leeftijd van 80 jaar.
Willemina Versteeg.
Geboren: 21-06-1960. Overleden: 15-09-2017, op de leeftijd van 57 jaar.
Goede God wees in ons midden.

Eg ser van Bjørn Eidsvåg

Goede God wees in ons midden.
Zegen ons en geef ons kracht,
energie uit wat we horen,
voor de taak die op ons wacht.
Geef dat wij die kracht gebruiken
om er voor elkaar te zijn.
Om te delen, om te helpen,
in het groot en in het klein.
Goede God wees in ons midden.
Zegen ons en al wat leeft.
Dank u wel voor deze woorden
en de kracht die U ons geeft.

Ik zie dat je moe bent,
maar ik kan jouw stappen niet nemen.
Die moet je zelf zetten.
Maar ik zal naast je lopen.

Liturgie zondag 26 november 2017:

Ik zie dat je het moeilijk hebt,
maar ik kan jouw tranen niet huilen.
Die moet je zelf huilen.
Maar ik huil met je mee.
Ik zie dat je wilt opgeven,
maar ik kan het leven niet voor je leven.
Dat moet je zelf doen.
Maar ik ben bij je.

Ik zie dat je bang bent,
Lied 91a: 1 en 2
maar ik kan niet sterven voor jou.
Lied 91a: 3
Dat moet je zelf doorstaan.
Cantorij: ‘Eg ser’
Maar ik maak de dood tot leven.
Kinderlied: ‘Goede God, wees in ons midden’
Ik heb de dood tot leven gemaakt.
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5a
Lied 918
Orgelspel ‘Fantasia à gusto Italiano’ van J.L. Krebs (1713-1780)
Lied 368f
Lied 1006
Lied 747: 1, 4 en 8
Lied 431b
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.

