K E R K N I E U W S
van de beide PKN-kerken in Sleeuwijk

week 42

Zondag 10-09-2017, 12e zondag van de zomer, 13e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 42.
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 gezamenlijke dienst (startdienst) 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 Jeanette Slagmolen,
Rinske de Ronde 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 mevr. M. den Hollander-Smits,
Ridderpoort 1 en bij mevr. J. van Poederooijen-Boulonois, Rijksstraatweg 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.

Activiteit na de
dienst

Voor de jongeren (groep 7/8 en middelbare school) is er in zaal 2 een escape room. Door
samenwerken, puzzelen en logisch nadenken kunnen jullie de sleutel vinden om te ontsnappen.
Voor de jongere kinderen liggen er allerlei spelletjes klaar in zaal 3.

Vooruitblik

Volgende week 17-09-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Nadine Veenman, Esther Heijstek en Lisa Fricke;
 worden uw gaven bestemd voor de vredesweek en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
 zijn Caroline Cornet en Huib van Andel koster;
 zorgen Ellen, Kees en Caroline voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 12-09-2017
Dinsdag 12-09-2017

Inwijding vleugel

Al diverse keren is de vleugel in de eredienst gebruikt: een mooie afwisseling en uitbreiding van de
begeleiding. Op vrijdag 15 sept. a.s. om 19.30 uur wordt ons ‘nieuwe’ instrument officieel in
gebruik genomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een feestelijke muziekavond waarop
verschillende getalenteerde gemeenteleden een afwisselend en boeiend programma zullen
presenteren: denk aan trompet, dwarsfluit, cello, piano, zang (solo en cantorij) enz.
In de afgelopen maanden is reeds € 845 aan giften gestort. Het resterende bedrag hopen we met
dit concert bij elkaar krijgen. Giften zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom op:
NL91 RABO 0368 7091 91 o.v.v. Fondswerving Vleugel.
Thuisluisteraars kunnen via Kerkdienstgemist.nl meegenieten van deze avond.

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur

Verkoop collectebonnen in het Trefpunt.
Kerkelijk Bureau in zaal 5 van het Trefpunt.

Reserveer dus: 15 sept. 19.30 uur: Muziekavond Ontmoetingskerk.
Voorgangers jeugden jongerenkerk

Ook voor de jeugd- en jongerenkerk staat het seizoen weer op het punt van beginnen. Door het,
na jarenlange dienst, afzwaaien van 2 voorgangers zijn wij op zoek naar mensen/jongeren om deze
rol (altijd samen met iemand anders!) in te vullen. Ben je nieuwsgierig naar wat het inhoudt? Kom
dan 17-9 rond 10.00 uur naar de Koren-aar en woon vrijblijvend de eerste dienst van dit jaar bij.
Heb je vragen? Schiet gerust de jeugdouderlingen of andere voorgangers aan (Marjolein Plomp,
Corné Los, Léon van der Meer). Tot de 17e?

’t Kookpunt

Woensdag 13 september om 12.30 uur staat de tafel weer gedekt voor de gasten die zich
opgegeven hebben voor de gezamenlijke verrassingsmaaltijd. Opgeven voor de volgende keer, op
woensdag 11 oktober, kan bij Elly de León-van der Vlugt, telefoonnummer 06-37301621.

Jeugdclubs

De jeugdclubs gaan vanaf maandag 11 september weer beginnen!
We gaan weer knutselen, spelletjes doen en andere leuke activiteiten.
Groep 4+5
woensdag van 18.30-19.30 uur
Groep 6
donderdag van 19.00-20.00 uur
Groep 7+8
maandag van 18.30-19.30 uur
We hopen jullie weer te zien op een clubavond! Neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee!

Iona 40

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Liturgie zondag 10-09-2017:
Lied 216
Bemoediging en groet
V: onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel een aarde gemaakt heeft.
V: die liefheeft, trouw is en bevrijdt,
A: die mensen zegent om met elkaar de weg van vrede te gaan.
V: Genade voor u, voor jou, en vrede van God onze Vader, en
van onze Heer Jezus Christus, verbonden door de Heilige Geest.
A: Amen
Lied 531: 2 en 3
Bibliodrama naar het verhaal van Lucas 19: 1-10
Rolverdeling:
Jacco:
Zacheüs
Marjel: de boom
Marlies: het volk
Lied ‘geef mij nu je angst’
Gezongen door Annette Faber en Jacco Bouman, met piano
Lied 186
Lied ‘Wil je opstaan en mij volgen’ van Iona I/40: 1, 2 en 4
Lied 367e
Lied 1006
Lied 416
Lied 431a
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.

