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

week 12

Zondag 18 februari 2018, 1e zondag van de 40 dagen, Invocabit, jaargang 33, nummer 12.
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.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Skybox.
Ouderling van dienst is dhr. H. de Vries.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Huib van Andel en Hans van ‘t Hoff.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Lizan Zegwaard,
Lisa Fricke en Marieke Vos.

Kindernevendienst

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. M. de Graaf-Koek,
Hugo de Grootweg 2.

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.
Overleden:
Op 9 februari 2018: Mevr. H. van der Pol-Hoekstra, Abeelhof 36, 4254 BZ Sleeuwijk.
Op 12 februari 2018: Mevr. N.C. Vos-Verhoeven, verpleeghuis Altenahove.
Correspondentieadres: Kastanjelaan 18, 4254 AH Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 25 februari 2018:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Melanie Faber, Marry van Genderen
en Marit Kurpershoek;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Hotske, Kees en Wieke voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 20 februari 2018
Woensdag 21 februari2018

Kerk-Anders

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

Filmavond – Still the water
Datum: woensdag 21 februari 2018
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Koren-aar
Leiding: Rien van de Kreeke
Sterven en opstaan in de muziek van J.S. Bach
Datum: maandag 5 maart 2018
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Plaats: Notenlaan 71 (pastorie)
Leiding: ds. Leo Oosterom
Maximum 12 deelnemers. Opgave verplicht.

Gebedskring

Donderdagavond, 22 februari, 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.

Kubussen

In de hal en bij de zijuitgang staat tijdens de 40dagentijd weer een kubus.
Wij vragen u om een extra bijdrage voor onze medemens.
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen
van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen.
Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

Project van de week

Met je kinderen op de vlucht
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders
met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon.
Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s.
Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen
en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities)
ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding,
bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers
van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.
Project volgende week: Uit de schulden.

Basisclub

Gezocht: 3 enthousiaste mensen voor de Basisclub.
Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar 3 enthousiaste vrijwilligers die 10 avonden de
Basisclub willen leiden. Het betreft een nieuw duo en iemand die aanschuift bij een andere
leidinggevende. Na de zomervakantie beginnen we met een nieuwe groep kinderen.
Deze kinderen zullen aankomende 2 jaar iedere maandagavond in de Skybox bij elkaar komen.
In totaal komen we 30 keer per jaar bij elkaar. Ieder duo dat leiding geeft verzorgd 10 avonden.
We hebben een leuke nieuwe methode die gevolgd kan worden.
Spreekt dit u aan of wilt u meer informatie? U kunt altijd mailen naar tomenmelanie@gmail.com.

Liturgie zondag 18 februari 2018:
Lied 91a: 1 en 2
Drempelgebed:
V - Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
We hebben uw licht nodig, uw kracht en uw vrede.
A - Neem ons leven in uw hand, en verlos ons van het kwade.

Stilte
V - Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
A - Onze Heer en onze reisgenoot. Amen.
Lied 91a: 3
Lied 822 (2x)
Projectlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’
Schriftlezing: Genesis 9: 8-17
Lied 538: 1 en 2
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15
Lied 538: 3 en 4
Lied 806
Gedachtenis van mevr. H. van der Pol-Hoekstra en mevr. N.C. Vos-Verhoeven
Lied 150: 1 en 2
Lied 368d
Lied 542
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.

