K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 52

Zondag 19-11-2017, 9e zondag van de herfst / 2e van de voleinding, jaargang 32, nummer 52.
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. E.F. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek.
Ouderling van dienst is dhr. J. Visser.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar.
Organist is Anje de Kuiper.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen-Morée.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadine Veenman,
Esther Heijstek en Renske Visser.

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 4 in zaal 3, groep 5 t/m 8 in de Skybox.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. A.G. Wansink-Schep,
verpleeghuis Altenahove te Almkerk.

De avonddienst
van deze zondag
17.00 uur

Voorganger in deze schoolkerkdienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. J. Visser.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen-Morée.

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.
Vertrokken:
Mevr. E.E. Weima, Oudendijk 33, 4285 WH Woudrichem
naar Akkermunt 9, 4921 JL Made.
Verhuizing:
Fam. Kammer-Nieuwenhuizen, Apennijnen 15, 3524 DK Utrecht
naar Oude Ban 26, 4285 TH Woudrichem.

Vooruitblik

Volgende week 26-11-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Jolyn van Vuuren, Mirelle Koman en Nienke Timmer;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Ellen, Kees en Caroline voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 21 november 2017
Dinsdag 21 november 2017

19.30 uur

Woensdag 22 november 2017

19.30 uur

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

Herinnering

Alle wijkteams zijn druk bezig om een planning te maken en groepen samen te stellen voor de verschillende
activiteiten van dit seizoen. Terwijl u dit leest denkt u misschien: ‘Oh ja, ik moet nog even het formulier
invullen / het formulier nog even weg brengen / even een e-mailtje sturen / even bellen om te zeggen dat we
graag mee doen met ………....’
De ouderlingen en pastoraal medewerkers rekenen op uw medewerking.
Dank namens de wijkteams.

Wijkavond
wijk 1 en 3
20.00 uur

Zondag 26 november a.s. is er een gezamenlijke wijkavond in de Skybox voor de leden
van wijk 1 en 3. We hopen op een gezellige ontmoeting met elkaar. U kunt de Skybox ingaan via de
trap aan de buitenzijde. Indien nodig kan er ook gebruik worden gemaakt van de lift. Wanneer u zich nog niet
hebt opgegeven is dat uiteraard geen probleem. U bent van harte welkom.

Gedenken

Volgende week, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we als gemeente
de volgende gemeenteleden:
Jan Spiering.
Geboren: 15-02-1938. Overleden: 04-01-2017, op de leeftijd van 78 jaar.
Fop van Driel.
Geboren: 06-02-1948. Overleden: 16-01-2017, op de leeftijd van 68 jaar.
Elisabeth Van Delzen-Pruijssers.
Geboren: 16-10-1933. Overleden: 14-02-2017, op de leeftijd van 83 jaar.
Maria Adriana Catharina van Leersum-van Maaren.
Geboren: 02-11-1921. Overleden: 27-03-2017, op de leeftijd van 95 jaar.
Bernardus Franciscus Sentrop.
Geboren: 11-09-1932. Overleden: 06-04-2017, op de leeftijd van 84 jaar.
Elijah Jagir Uwumborche.
Geboren: 05-06-1982. Overleden: 26-04-2017, op de leeftijd van 34 jaar.
Aaltje de Man-Ottevanger.
Geboren: 09-12-1935. Overleden: 04-06-2017, op de leeftijd van 81 jaar.
Dingena Ouwerkerk-Verhoeff.
Geboren: 09-12-1921. Overleden: 11-06-2017, op de leeftijd van 95 jaar.
Hans Laurits Albrecht van Oord.
Geboren: 06-01-1937. Overleden: 28-06-2017, op de leeftijd van 80 jaar.
Willemina Versteeg.
Geboren: 21-06-1960. Overleden: 15-09-2017, op de leeftijd van 57 jaar.
Morgenlied

Ik wil jou van harte vinden

O lieve Heer, ik ben zo blij,
de duisternis verdween,
de donk’re nacht is weer voorbij,
Uw licht staat om mij heen.
Dank, dat ik voor Uw aangezicht,
de lieve lange dag,
met alle kind’ren van het licht
spelen en zingen mag.
O lieve Heer, ik ben zo blij
dat U mij steeds omringt.
U bent niet ver, U bent dichtbij,
dicht bij elk mensenkind.
Liturgie zondagmorgen 19-11-2017:
Lied 103: 1 en 2
Lied 103: 5
Lied 886
Lied 301G (3x na Heer ontferm u)
Lied 305
Zingen: ‘Morgenlied’
Lezing: Genesis 29 : 16 – 20
Lied 791: 1, 2, 3 en 6
Lezing: 1 Johannes 4 : 7 – 12
Lied 362
Zingen: ‘Ik wil jou van harte dienen’
Lied 368 G
Lied 425
Lied 431b

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

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.

