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

week 18

Zondag 1 april 2018, 1e zondag van Pasen, Eerste Paasdag, jaargang 33, nummer 18.
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. G. Bok.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor JOP (jeugdwerk) en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Marieke Vos,
Sierra van Maurik, Eva 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 dhr. en mevr. Vos, Kastanjelaan 18.

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. W.J. Branderhorst, Kromme Nieuwegracht 15, Utrecht naar Waterweg 151, 3731 HG De Bilt.

Vooruitblik

Volgende week 8 april 2018:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadine Veenman, Linda van Driel
en Rebekka Slagmolen;
 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 Martine, Bjorn en Hannie voor de koffie.

Wijk 5 en 7

Zondag 8 april is er een wandeling en een high tea voor gemeenteleden uit wijk 5 en 7.
De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats naast de Skybox.
Om ongeveer 15.00 uur zijn we terug en is er aansluitend een high tea in de Skybox.
We hopen op mooi wandelweer en een gezellig samen-gemeente-zijn.

Kerk-Anders

Bijbel en
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:

voeding (deze avond komt in de plaats van ‘Hoe logisch is biologisch’)
9 april
Trefpunt
20.00 uur
Roxane in ’t Hout

We worden overspoeld met meningen en adviezen over voeding. Wie weet welke voeding nu wel
of niet gezond is? En welk dieet zou je moeten gaan volgen? Het lijkt wel of iedereen elkaar
tegenspreekt. En wat zegt de Bijbel eigenlijk? In het Oude Testament staan heel veel regels over
voeding en in het Nieuwe Testament wordt ook over voeding gesproken. Heeft dat ons iets te
zeggen? Zie je door de bomen het bos niet meer? Ga je mee samen op zoek?
Clubkamp
sponsoractie

Zoals ieder jaar organiseren wij ook nu weer een sponsoractie voor het clubkamp. Dit jaar verblijven
we in Stroe van 20 t/m 22 april. Op 8 april staan wij na de dienst in de hal van de kerk met briefjes
waarop aangegeven staat wat er nodig is voor het weekend.
De boodschappen kunnen worden ingeleverd op de volgende data/plaatsen:
 zondag 15 april voor de dienst in de hal van de kerk;
 woensdag 18 april vanaf 14:00 uur bij Sidonia Verschoor, K. v.d. Sandeplein 2;
 donderdag 19 april vanaf 14.00 uur bij Rianne van Weverwijk, Goudenregenpad 18.
Het is fijn als u ons wilt helpen er een groot succes van te maken.

Gemeenteavond

Op 15 mei a.s. zal er een gemeenteavond plaatsvinden. Het onderwerp van deze avond is de
toekomst van het ambt en pastoraat. Zie voor verdere informatie over deze gemeenteavond de
Projektor van april 2018.

Projectlied

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou.
Ik ben er altijd bij.
4. Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn licht straalt om je heen.
Liturgie zondag 1 april 2018:
Orgelspel: Christ lag in Todesbanden - G. Böhm
Lied 630: 1 en 2
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw blijft aan zijn schepping
en een nieuwe schepping begint
in de opstanding van Jezus Christus
Groet
V: De Heer is waarlijk opgestaan
A: De Heer is waarlijk opgestaan. Amen
Lied 630: 3
Lied 362: 1 en 3
Projectlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’
Schriftlezing: Marcus 16: 9-19
Lied 666
Verkondiging: ‘Na de opstanding’
Orgelspel: Christ lag in Todesbanden, BWV 625
Lied 368f
Orgelspel tijdens collecte:
Concerto del Signor Torelli - J.G. Walther
Lied 637
Lied 634
Orgelspel: Preludium in G BWV 541 - J.S. Bach

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:
Vanuit de diepte,
stil en zwart,
als de aarde,
verborgen
in de kiem
van een bol,
wordt leven
zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht
straalt
in witte bloemen
alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar
in de tuin,
spreekt
woorden van leven
en bloeit.

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.

