K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 3

Zondag 17-12- 2017, 3e zondag van de Advent / Gaudete, jaargang 33, nummer 3.
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.
Is er jeugd- en jongerenkerk in de Skybox.
Ouderling van dienst is dhr. J. van ’t Hoff.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Elise van Es,
Marieke Verhoeven en Marit Kurpershoek.

Kindernevendienst

Groep 1, 2 en 3 in zaal 3.
Groep 4, 5 en 6 in zaal 2.
Groep 7 en 8 in de consistorie.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij dhr. J. Pruissen, Hoekeinde 56.

Zieken

Mevr. A. Timmer, Nieuwe Es 120, is na een heupoperatie weer thuisgekomen.

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.
Verhuisd:
Fam. R. Akkerman, Larikslaan 35, 4254 BE Sleeuwijk
naar Verpleeghuis Bachten Dieke, kamer 221, Koninginnelaan 2, 4532 BP Terneuzen.

Vooruitblik

Volgende week 24-12-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Marieke Vos, Daphne Swart, Amanda Lagrouw
en Lisa Fricke;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst ds. L.J.Oosterom;
 zijn Cockie en Gerrrit Slamolen koster tijdens de morgendienst;
 zijn Caroline Cornet-Deleu en Huib van Andel koster tijdens de avonddienst;
 zorgen Wim, Kees en Wieke voor de koffie.

Kerstzangavond
24-12-2017
21.00 uur

‘Zingend de kerstnacht in’
Samen met u willen we ons zingend voorbereiden op het Kerstfeest.
Medewerkenden:
Mannenkoor Zanglust uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel;
C.G.K. Con Amore uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel;
Altviool: Tjitske Kwakkel-Homma;
Piano: Ineke Geleijns;
Orgel: Celis Dekker;
De meditatie wordt verzorgd door: ds. L.J. Oosterom.
De collecte is bestemd voor de Voedselbank ’Land van Heusden en Altena’.

Collectes
1e Kerstdag

Bestemming 1e collecte:
Kinderen in de knel (Kerk in actie)
In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de
vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende
adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter
moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met Kerst vragen we samen met EO
Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor
Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.
Bestemming 2e collecte:
Stichting Gambia Child:
Helpt kansarme gehandicapte kinderen in Gambia. Het accent ligt op het geven van zorg,
aandacht, kleding, hulpmiddelen en schoolgeld. Van opgespoorde kinderen die dringend hulp nodig
hebben, worden de ouders en eventueel de school bezocht. Alleen kinderen die echt hulp nodig
hebben, komen in aanmerking. Dit heeft te maken met de thuissituatie, want als de ouders niet in
staat zijn om inkomen te verwerven, is hulp absoluut hard nodig. Vervolgens worden school,
ziekenhuis of instelling rechtstreeks betaald, zo weet de stichting zeker dat het geld op de goede
plek terecht komt.
Omdat de gesponsorde kinderen regelmatig worden bezocht wordt de ‘vinger aan de pols’
gehouden om te zien of het de kinderen goed gaat en het geld goed besteed wordt. Doordat wij
onze eigen kosten betalen, bijvoorbeeld de vliegreizen en verblijf en geen directeur hebben met een
dik salaris weten wij dat uw donatie precies daar komt waar deze voor is bedoeld, n.l. bij een
kleinschalig 1 op 1 project en zijn we blij met iedere grote of kleine gift.

4255 TE Nieuwendijk
De diaconie beveelt beide collectes zeer van harte bij u aan.
Liturgie zondag 17 december 2017:
Lied 84: 1
Lied 84: 3
Lied 458a
Projectlied
Lezing uit Jesaja 35: 1-10
Lied 473: 1 en 3
Lezing uit Matteüs 11: 2-10
Lied 321: 1, 2, 5 en 6
Lied 450
Lied 452
Lied 431b
Projectlied (melodie lied 8A/243)

Gedicht bij liturgische bloemschikking:
Ontvangen
van leven:
in vruchtwater,
in water van je doop,
ondergaan
en bovenkomen,
en tot bloei komen
vanuit de Bron
die leven schenkt
Licht van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.

Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
Bloemen, ze bloeien in de grond
waar vroeger niemand leven vond.
Kijk, zo versiert de Heer ons land.
Zo neemt hij mensen bij de hand.
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.

