K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 41

e

e

Zondag 06-09-2015, 12 zondag van de zomer, 14 na Trinitatis, jaargang 30, nummer 41.
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. E.F. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek.
Ouderling van dienst is dhr. J. de Joode.
Organist is Henk van Andel.
Koster is Cockie Slagmolen-Morée.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Hendrika van der Meer,
Roos Muller en Jasmijn Muller.

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. R. Akkerman en mevr. M.
Akkerman-Griffioen.

Na de dienst

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in zaal 6 van het Trefpunt.
U kunt dan tevens de komende en gaande ambtsdragers en pastorale medewerkers de hand
drukken.

Kerkelijk Bureau

Zitting iedere dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur in zaal 5 van het Trefpunt.
Voorgenomen huwelijk:
Op 11 september trouwen Sanda Staal en Edwin Hak. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in
de Gereformeerde Kerk in Almkerk. De dienst begint om 16.00 uur.

Vooruitblik

Volgende week 13-09-2015:
 worden de kleinsten opgevangen door Geraldine Heijblom, Jeanette Slagmolen en Rianne
van Weverwijk;
 worden uw gaven bestemd voor jeugdwerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst ds. N. den Toom uit Breda;
 zorgen Bert, Willemien en Wim voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 08-09-2015 Vrouwencontactgroep. Onderwerp: Hoofdstuk 1 uit het nieuwe blad.

Startzondag

Volgende week wordt weer de jaarlijkse startzondag gehouden.
Het thema dit jaar is ‘Goede Buren’. De startdienst wordt een interactieve kerkdienst voor jong
en oud. De dienst is bestemd voor iedereen die een goede buur heeft, een goede buur is of
graag een goede buur zou willen zijn. Want… een goede buur is beter dan een verre vriend!
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 4. Groep 5 t/m 8 blijft in de kerk.

Alpha

Een Alpha-cursus biedt door onder meer 13 lessen een kennismaking met het christelijke
geloof. Ook in Sleeuwijk willen we weer een Alpha-cursus aanbieden.
10 september om 20.00 uur is er een kennismakingsavond in de Skybox, u/je kunt dan horen
hoe één en ander werkt en kennismaken met medecursisten. U/je bent van harte welkom en
mag gerust iemand meenemen of een ander erop wijzen dat deze cursus misschien iets voor
hem of haar is. Bij voldoende aanmeldingen starten we op 17 september met de eerste les.
Voor meer informatie kunt u/je contact opnemen met Hans van ’t Hoff. T.: 302091, E.:
j.vanthoff@hetnet.nl. Van harte welkom!

Jeugdclubs

Het is weer zover....de clubs gaan bijna van start!
Zoals altijd beginnen we het clubseizoen met een gezellige startmiddag.
Op zaterdag 12 september zijn alle kinderen uit groep 4 t/m 8 van 14.00 - 17.00 uur van harte
welkom bij de Gereformeerde Kerk. De bijdrage in de kosten is € 2,50.
Geef je van tevoren op via jeugdclubsleeuwijk@live.nl en dan zien we je graag op de
startmiddag!

Basisclub

Maandag 14 september start de basisclub weer. Om 18.45 ben je van harte uitgenodigd om in
de Skybox met ons te beginnen. Tot dan!

Vakantie

Ds. M.F. Meeder-van Hof is van 30 augustus t/m 19 september met vakantie.

Pastorie

Afgelopen week werd bekend dat we op korte termijn nieuwe bewoners mogen begroeten in de
pastorie naast onze kerk. De bouwploeg heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een
grondige renovatie en het resultaat is geweldig. Deze maand willen de laatste afwerkingen
doen in de woning. Wie helpt mee met het sauswerk van de binnenwanden? Leg even contact
met Hans van 't Hoff of Kees Timmer (T.: 307441).
Ook in de tuin is nog werk te doen. Helpende handen zijn welkom!

Abba Vader

Voor we gaan

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Liturgie zondag 06-09-2015
slechts van U alleen.
Lied 116: 1 en 8
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Hij die ons roept is trouw
G. alle dagen van ons leven
V. Lof zij Christus
Zingen: Abba Vader: 1 en 2
Lied 362: 1
Lied 415 (nb. aangepaste tekst)
Zegen hen, Algoede,
:
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.
Zingen: Voor we gaan
Lezing: Mattheus 5: 1 t/m 13
Lied 837: 1 en 4
Lied 362
Lied 425

Nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers 2015
Ouderling
Jenny Branderhorst-Kasen (OAD)
Tim Dekker (JO)
Diaken
Marjolein Marinissen-Uwumborche (secretaris)
Henk van Vught (wijk 8)
Pastoraal medewerker
Ans de Boer (wijk 4)
Heleen Fricke (wijk 7)
Frank Verlinde (wijk 5)
Blijven langer
Attie de Bruijn - Jonker (OAD)
Annet Chamboné-van Andel (pm wijk 1)
Hans van ’t Hoff (wijkouderling wijk 2)
Leen Moerland (wijkouderling wijk 3)
Ton Monshouwer (diaken wijk 3)
Wim Voorwinden (CvK)
Vertrekkende ambtsdragers en pastoraal medewerkers
2015
Ouderling
Huibert van Andel (jeugdouderling)
Margret Hakkers (wijkouderling wijk 7)
Ruud Karelse (wijkouderling wijk 5)
Jan Los (wijkouderling wijk 2)

U allen een goede zondag gewenst.

Diaken
Inge Bax (secretaris)
Ad Kuijl (wijk 8)
Vertrekkende Pastoraal medewerkers
Arie de Bruijn (wijk 4)
Dicky van Helden (wijk 3)
Jeanet van der Wel (wijk 6)

Berichten voor Kerknieuws inleveren uiterlijk donderdagavond 19.00 uur.
E-mailadres: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl.
Het internetadres van de kerk is: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

