K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem
week 22

e

Zondag 29 april 2018, 5 zondag van Pasen, Cantate, jaargang 33, nummer 22.
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 ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. J. van ‘t Hoff.
Organist is Piet de Jong.
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 Gerrie Nagtegaal, Anne-Wil Cornet
en Mirjam de Ronde.

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 familie L.A. van der Meer, Kooikamp 3A.

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.

Vooruitblik

Volgende week 6 mei 2018:
• zullen de kleinsten worden opgevangen door Hendrika van der Meer, Corine Smits
en Jasmijn Niemansverdriet;
• worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
• is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst mevr. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften;
• zijn Petra Dekker-van der Niet en John Popma koster;
• zorgen Hotske, Marit en Johan voor de koffie.

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.

Kerk-Anders

Filmavond - Le Havre
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:

donderdag 3 mei 2018
Koren-aar
20.00 uur
Rien van de Kreeke

Op 3 mei kunt u een film bekijken die de situatie van een jonge vluchteling uit Angola in de Franse stad
Le Havre laat zien. Marcel Marx heeft zijn schrijversleven vaarwel gezegd en probeert een huiselijk bestaan
op te bouwen in Le Havre, waar hij in contact komt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling.
De Franse film Le Havre (met Nederlandse ondertiteling) houdt ons in de vorm van een opbeurend
en ontroerend ‘sprookje’ een spiegel voor, en laat zien hoe wij om kunnen gaan met vluchtelingen.
Liturgie zondag 29 april 2018:
Lied 98: 1 en 2
Lied 98: 4
Lied 657: 1, 2 en 4
Zingen: ‘Welkom, welkom’
Eerste lezing: Deuteronomium 4: 32-40
Lied 81: 1, 4, 8 en 9
Tweede lezing: Johannes 15: 1-8
Lied 656
Lied 970
Lied 368f
Lied 838: 1, 3 en 4

Welkom, welkom
Refr. Welkom, welkom, dit is het moment
om de dag te vieren.
Welkom, welkom, dit is het moment;
goed dat jij er bent.
Er staat een kaarsje en het brandt,
het glimlacht naar ons allen, want
als hier de bijbel open gaat,
dan delen wij in wat daar staat.
Zo doen we mee in het verhaal
van God en mensen, allemaal.

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.

