K E R K N I E U W S
van de beide PKN-kerken in Sleeuwijk

week 4

Zondag 24 december 2017, 4e zondag van de Advent, Rorate, jaargang 33, nummer 4.
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 gezamenlijke dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. J. Los.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Marieke Vos,
Daphne Swart, Lisa Fricke en Amanda Lagrouw.

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 deze week de bloemengroet gebracht bij dhr. N. Dekker,
Rijksstraatweg 104 en bij mevr. B. van Vuuren-Hoogakker, Zorgcentrum Goezate, Werkendam

Zieken

Mevr. J. van der Meijden-Klop, Notenlaan 96 is voor revalidatie opgenomen in Verpleeghuis Altenahove,
Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk.

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.
Verhuizing:
Dhr. A.A. van As en mevr. J. Bakker-van As, Arsenaal 21, 4254 VC Sleeuwijk
naar Muggenschans 12, 4254 LS Sleeuwijk.
Geboren op 22 november 2017:
Arie Jacobus (Ryan) den Dekker, zoon van Erik en Diandra den Dekker, De Bruijnstraat 9A, 4264 VE Veen.

Vooruitblik

Volgende week zondag 31 december 2017:
 is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst mevr. ds. A. de Kuiper;
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Melanie Faber, Linda van Driel,
Hannah van Andel en Sidonia Verschoor;
 zijn uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Ad, Wil, Jan en Adrie voor de koffie.

Agenda

Maandag 25 december 2017
Dinsdag 26 december 2017
Woensdag 27 december 2017

Kerstmis. Er is in beide kerken een dienst.
Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren
op het mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
19.30 uur
Redactievergadering Projektor.

Kerstviering
Zondagsschool

Vanavond, zondagavond 24 december, vindt om 18.30 uur traditiegetrouw het kinderkerstfeest van de
zondagsschool plaats. We zingen bij de kerststal en de kerstboom sfeervolle kerstliederen, spelen een
kerstmusical en luisteren naar een vrij kerstverhaal. Aan de uitgang is er voor iedereen een tasje vol leuke
kerstgeschenken. We zouden het heel gezellig vinden als jullie, groot en klein, samen met ons het kerstfeest
komen vieren. We hopen van harte op jullie komst.

Kerstzangavond
24-12-2017
21.00 uur

‘Zingend de kerstnacht in’
Samen met u willen we ons zingend voorbereiden op het Kerstfeest.
Medewerkenden:
Mannenkoor Zanglust uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel;
C.G.K. Con Amore uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel;
Altviool: Tjitske Kwakkel-Homma;
Piano: Ineke Geleijns;
Orgel: Celis Dekker;
De meditatie wordt verzorgd door: ds. L.J. Oosterom.
De collecte is bestemd voor de Voedselbank ’Land van Heusden en Altena’.

Musical

Na weken van repeteren en oefenen zal morgen, op eerste kerstdag, de musical 'Hotel Toekan' te zien en te
horen zijn. De musical vormt een onderdeel van de ochtenddienst en met veel spelers, een groot koor met
live band en natuurlijk een prachtig decor, kijken we er naar uit u dit mooie, grappige en waardevolle verhaal
te vertellen. Een mooi en feestelijk begin van de kerstdagen.
Tijdens de dienst mogen de kinderen in de kerk blijven, want er valt genoeg te beleven.
Na afloop van de dienst mogen de kinderen voor in de kerk een klein knutselwerkje komen halen.

Liturgie zondagmorgen 24 december 2017:

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:

Lied 19: 1 en 2
Lied 19: 3
Lied: 437: 1, 2, 3, 4 en 5
Projectlied
Eerste lezing: Lukas: 1: 26-38
Lied 464: 2, 3 en 4
Tweede lezing: Lukas 1: 39-56
Lied 464: 5, 6 en 8
Lied 1005: 1, 2 , 4 en 5
Acclamatie 367e
Lied 1014: 1, 2 3 en 5
Lied 431b

Luisteren
naar het Woord
dat Leven schenkt.
Ruimte scheppen
in je binnenste
opdat het Woord
handen en voeten
krijgt
Takken als open armen
nodigen daartoe uit.
Licht van ons Leven
richt ons kijken,
Leer ons zien.

Projectlied

Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.

Kerstmorgen
hervormde kerk

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. A. de Hoog uit Doorn.
Aanvang 10.00 uur.

Kerstmorgen
Ontmoetingskerk

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is mevr. T. Klootwijk.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Huib van Andel en Willem van Driel.

Er komt een koning op de troon
van David, want hij is zijn zoon.
God laat zich vinden in een kind
waarmee een nieuwe tijd begint.

Er is vandaag geen kindernevendienst.
De kleinsten worden opgevangen door Alie de Man, Rebecca Kuijpers en Marieke van Kapel.
Petra, Anco, Margret en Ienze zorgen voor de koffie.
Liturgie kerstmorgen 25 december 2017:
Orgelspel: Fanfare for St. Gregory
- Chr. Tambling 1964-2015
Lied 476: 1, 2 en 3
Lied 477: 1 en 2
Lied 477: 3
Lied 289: 1 (koor), 2 en 3 (allen)
Musical Naar een koninklijke stad
Het plan van Hannes
Hier moet u zijn
Het huis is vol
Midden in de winternacht L 486: 1 en 3
Het huis is vol (reprise)
Lezing Lukas 2: 1-14
Lied 477: 5
Lied 480: 1 k, 2 a, 3 k en 4 a
Orgelspel: Quand Jésus naquit à Noël
- Cl. Balbastre 1721-1799
Lied 506: 1 en 2
Lied 506: 4
Orgelspel: Scherzetto - Chr. Tambling
Collectes
Kerstmorgen

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:
Grenzeloos Licht,
uit de hemel op aarde
voor sterken en zwakken
witten en zwarten.
Woord van zo hoge,
kwetsbaar in een kind.
Breek ons open
doorbreek onze begrenzing:
binnen en buiten worden één,
vrede op aarde.
Licht van ons Leven
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
Leer ons zien.

Bestemming 1e collecte: Kinderen in de knel (Kerk in actie).
In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier
miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we
stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote
onzekerheid en angst leven. Met Kerst vragen we samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de
actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.
Bestemming 2e collecte: Stichting Gambia Child.
Helpt kansarme gehandicapte kinderen in Gambia. Het accent ligt op het geven van zorg, aandacht, kleding,
hulpmiddelen en schoolgeld. Van opgespoorde kinderen die dringend hulp nodig hebben, worden de ouders en
eventueel de school bezocht. Alleen kinderen die echt hulp nodig hebben, komen in aanmerking. Dit heeft te
maken met de thuissituatie, want als de ouders niet in staat zijn om inkomen te verwerven, is hulp absoluut
hard nodig. Vervolgens worden school, ziekenhuis of instelling rechtstreeks betaald, zo weet de stichting zeker
dat het geld op de goede plek terecht komt. Omdat de gesponsorde kinderen regelmatig worden bezocht
wordt de ‘vinger aan de pols’ gehouden om te zien of het de kinderen goed gaat en het geld goed besteed
wordt. De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan.

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

