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

week 8

Zondag 21 januari 2018, 3e zondag van Epifanie, jaargang 33, nummer 8.
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. M.F. Meeder-van Hof.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar.
Ouderling van dienst is dhr. G. Bok.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Gerrie Nagtegaal,
Anne-Wil Cornet, Eva Westerlaken en Vera Westerlaken.

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. A. Timmer-Ouwerkerk, Nieuwe Es 120.

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.
Ingekomen:
Fam. Duijster-Sanders, Lijsterbeshof 8, 4254 GH Sleeuwijk.
Vertrokken:
Fam. Venderbos, Eikenlaan 10, 4285 DS Woudrichem naar Zuiddijk 76, 3143 AT Maassluis.
Verhuizing:
Mevr. E.M.G. Meeder, Cambridgelaan 273, 3584 DZ Utrecht
naar Stijn Buysstraat 5A, 6512 CJ Nijmegen.

Vooruitblik

Volgende week 28 januari 2018:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Hendrika van der Meer, Cirsten Boone
en Mirjam de Ronde;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
 zijn Caroline Cornet-Deleu en Willem van Driel koster;
 zorgen Martine, Bjorn en Hannie voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 23 januari 2018
Dinsdag 23 januari 2018
Woensdag 24 januari 2018

Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren
op het mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
19.30 uur
Vergadering kleine kerkenraad.
19.30 uur
Redactievergadering Projektor.

Kerk-Anders

Muziek van huis uit …. Jean Sibelius
Datum: woensdag 24 januari 2018
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Vlierdreef 31
Leiding: ds. Coen Westerveen
Maximaal 15 deelnemers. Opgave verplicht.

40dagentijdkalender

De 40dagentijdkalender is dit jaar gratis verkrijgbaar door het insturen van een aanmeldingskaart.
We staan daarom de komende zondagen na de dienst in de hal met deze kaarten en met een
voorbeeld van de prachtige kalender. Wees er snel bij, want op = op.
Kunt u zelf niet komen, neem dan contact op met Hans van ’t Hoff. T.: 302091.

Oecumenische
dienst en
Week van Gebed

Met een oecumenische dienst start vanavond de Week van Gebed voor de eenheid 2018.
De oecumenische dienst heeft dit jaar als thema ‘Recht door zee’.
De opzet van de dienst is aangedragen door de kerken uit het Caribisch gebied. Het lied van
bevrijding van het volk Israël uit de slavernij klinkt door in het lied ‘De rechterhand van God’,
geschreven door een werkgroep van de Caribische Raad van Kerken in 1981.
In deze oecumenische dienst staan we stil bij diverse vormen van slavernij in onze tijd.
De dienst begint om 18.30 uur in de hervormde kerk.
De Week van Gebed zal iedere avond ingevuld worden door een kerkelijke gemeente van
Sleeuwijk/Woudrichem. Alle avonden worden gehouden in de Rooms Katholieke Kerk aan de
Rijksstraatweg 22 te Sleeuwijk. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.
U / jij bent van harte uitgenodigd.

Koffieconcert

Zondag 28 januari 2018 is er na de morgendienst weer een koffieconcert, dit keer verzorgd
door onze organist Henk van Andel. Is muziek van Joh. Seb. Bach moeilijk, of ‘zwaar’? Zijn
zijn orgelwerken ingewikkeld en langdradig? Wie de concentratie opbrengt en zich mee laat
nemen in Bachs klankenwereld is een ervaring rijker! Twee majestueuze preludes en fuga’s,
een meditatief trio en een variatiereeks op een bekend kerklied. Laat je een half uur lang
onderdompelen in dit muzikaal bad en ontspan door de rust en aandacht!

Kinderlied

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.
Liturgie zondag 21 januari 2018:
Lied 67: 1
Lied 67: 3
Lied 985: 1 en 2
Lied 317
Kinderlied
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3
Lied 313: 1
Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12
Lied 837: 1 en 2
Lied 838: 1, 2 en 4
Lied 1006
Lied 978: 1 en 4
Lied 425
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.

