K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 1

Zondag 03-12-2017, 1e zondag van de Advent, Ad te, Domine, levavi, jaargang 33, nummer 1.
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. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is mevr. M. Kamerman.
Organist is Gerard Roza.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Dopen

Vandaag worden de volgende kinderen gedoopt:
▪ Eefke Tessa Marianne, dochter van Arie en Elanga de Heer. Geboren op 6 juni;
▪ Dirk Marinus Joost, zoon van Suzanne en Ben van Giessen. Geboren op 29 juni;
▪ Tidde David, zoon van Hendrika en Léon van der Meer. Geboren op 27 juli;
▪ Keet Willy, dochter van Vincent en Marleen Gresnigt. Geboren op 24 augustus;
▪ Lev Daniël, zoon van Johan en Daphne Swart. Geboren op 16 september;
▪ Norah, dochter van Robbert Roeland en Rianne Kleijer. Geboren op 7 oktober.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor Missionair werk en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadina Weverling,
Rinske de Ronde, Mirjam de Ronde, Lisette van Veen en Nathalie Vos.

Kindernevendienst

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij de familie Mikhout,
Elftstraat 43, Woudrichem.

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 10-12-2017:
▪ worden de kleinsten opgevangen door Jeanette Slagmolen, Irene van ‘t Hoff en
Esmee Boterblom;
▪ worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
▪ is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
▪ zijn Willem van Driel en Hans van ‘t Hoff koster;
▪ zorgen Johan, Marit en Gerda voor de koffie.

Actie voedselbank
Altena

Zoals u heeft gemerkt zijn er vandaag, bij binnenkomst in de kerk, kaartjes uitgedeeld. De diaconie
houdt, na het succes van voorgaande jaren, opnieuw een actie voor de Stichting VoedselbankAltena. Ook volgende week zondag worden er nog, bij binnenkomst in de kerk, kaartjes uitgedeeld
met producten die zij het beste kunnen gebruiken (tandenborstels/tandpasta, pannenkoekenmix,
olie (olijf of zonnebloem), aardappelpuree, ontbijtgranen (Brinta) en jam). Wij verzoeken u
vriendelijk om het product dat op het kaartje staat in te leveren op zondag 10 of 17 december. Zie
de Projektor van december voor meer informatie. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Liturgie zondag
03-12-2017

Lied 216: 1 en 3
Lied 441: 1, 2 en 10
Lied 354
Evangelische Liedbundel Lied 452
Projectlied
Evangelische liedbundel Lied 435
Lied 23b: 1, 2 en 5
Lied: ‘Ga mee met ons’

Kerstviering
jeugdclub

Kom jij ook?
Wanneer: vrijdag 22 december 2017
Waar: Koren-aar
Tijd:
18.30-20.00 uur
Eigen bijdrage € 2,-.
Aanmelden voor 8 december via E: jeugdclubsleeuwijk@live.nl.

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:
Uitzien
- in donkere dagen –
naar licht,
naar leven,
een nieuw begin
van hoop en liefde.
Kijken naar:
een knop, een kaars,
verwachting van leven en licht,
versluierd aanwezig.
Licht van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.
Projectlied (melodie lied 8A/243)

Evangelische Liedbundel Lied 452

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.

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Hij troostte mensen met verdriet
omdat de Heer hem spreken liet
‘Als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw.’

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Lied Ga mee met ons

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Tekst Jan van Opbergen
Melodie ‘Abide with me’ (Gez. 392)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Evangelische Liedbundel Lied 435
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

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.

