K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 11

Zondag 11-02-2018, 6e zondag van Epifanie/Quinquagesima / Esto mihi, jaargang 33, nr. 11.
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.S. van Andel uit Zeist.
Ouderling van dienst is dhr. T. Dekker.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene van ’t Hoff,
Annika van Gelder en Esmee Boterblom.

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 mevr. D. van Oord-Verhoeven,
Rijksstraatweg 123.

Zieken

In het Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem, verblijven:
▪ mevrouw M. van Herwijnen-van Krugten, kamer 353;
▪ mevrouw C.A. van Wendel de Joode-Boevé, kamer 508.

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.
Verhuizing:
▪ Dhr. en mevr. Verhoeven, Kerkeinde 24A, 4254 LD Sleeuwijk
naar Buitendijk 35M, 4273 GC Hank;
▪ Dhr. W.J. Oosterom, Lijnbaansgracht 30B , 1015 GP Amsterdam
naar Marktstraat 53B, 1411 CZ Naarden;
▪ Fam. J. Boer en J. van Vugt, Rijksstraatweg 164, 4254 XK Sleeuwijk
naar Nieuwe Es 207, 4254 AW Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 18-02-2018:
▪ worden de kleinsten opgevangen door Esther Heijstek, Lizan Zegwaard en Lisa Fricke;
▪ worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
▪ is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
▪ is er jeugd- en jongerenkerk in de Skybox;
▪ zijn Huib van Andel en Petra Dekker koster;
▪ zorgen Johan, Marit en Gerda voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018

’t Kookpunt

Woensdag 14 februari 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, woensdag 14 maart 2018, kan bij Elly de León-van der Vlugt,
telefoonnummer 06-37301621.

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur

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

40dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning
en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij
en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

-Kubussen

In de hal en bij de zijuitgang zal tijdens de 40dagentijd weer een kubus staan.
Wij vragen u de komende zondagen om een extra bijdrage voor onze medemens.
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen
van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun
kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

-Kalender

De 40dagenkalender leidt u dag voor dag door de 40dagentijd heen en bevat veel meditatief
materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg.
Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje bezinning.
Deze prachtige kalender loopt van Aswoensdag 14 februari tot eerste paasdag 1 april.
De 40dagentijdkalender is dit jaar gratis verkrijgbaar door het insturen van een aanmeldingskaart.
We staan vandaag na de dienst in de hal met deze kaarten en met een voorbeeld van de prachtige
kalender.

Liturgie zondag 11-02-2018:
Lied 216: 1, 2 en 3
Lied 942: 1 en 3
Lied 301f
Lied 303: 1, 2 en 3
Lied 226
Lezen: 2 Koningen 5: 1-15b
Lied 103c: 1, 3 en 4
Lezen: Marcus 1: 40-45
Lied 920: 1, 2 en 3
Muziek: Allemande - J.S. Bach
Lied 887: 1, 2 en 3
Lied 367h
Lied 538: 1 en 2
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.

