K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 19

Zondag 08-04-2018, 2e zondag van Pasen / Quasi modo geniti, jaargang 33, nr. 19.
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 ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. J.M. van Andel.
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 Nadine Veenman,
Linda van Driel en Rebekka Slagmolen.

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 dhr. W. Beukenkamp, Rijksstraatweg 70.

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 15-04-2018:
▪ worden de kleinsten opgevangen door Alie de Man, Rebecca Kuijpers en Renske Visser;
▪ worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
▪ is de voorganger in de morgendienst ds. W. Venema uit Langedijk Noord;
▪ is er jeugd- en jongerenkerk in de Skybox;
▪ zijn Caroline Cornet-Deleu en Huib van Andel koster;
▪ zorgen Ellen, Kees en Caroline voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 10 april 2018

Wijk 5 en 7

Vanmiddag is er een wandeling en een high tea voor gemeenteleden uit wijk 5 en 7.
De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats naast de Skybox.
Om ongeveer 15.00 uur zijn we terug en is er aansluitend een high tea in de Skybox.
We hopen op mooi wandelweer en een gezellig samen-gemeente-zijn.

Clubkamp
sponsoractie

Zoals ieder jaar organiseren wij ook nu weer een sponsoractie voor het clubkamp. Dit jaar verblijven
we in Stroe van 20 t/m 22 april. Vandaag staan wij na de dienst in de hal van de kerk met briefjes
waarop aangegeven staat wat er nodig is voor het weekend.
De boodschappen kunnen worden ingeleverd op de volgende data/plaatsen:
• zondag 15 april voor de dienst in de hal van de kerk;
• woensdag 18 april vanaf 14:00 uur bij Sidonia Verschoor, K. v.d. Sandeplein 2;
• donderdag 19 april vanaf 14.00 uur bij Rianne van Weverwijk, Goudenregenpad 18.
Het is fijn als u ons wilt helpen er een groot succes van te maken.

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur

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

ZWO-avond

Op 21 april wordt er een maaltijdavond georganiseerd door de ZWO-groep.
Naast de maaltijd, die bestaat uit Afrikaanse gerechten, komt dhr. H. van den Hout een
toelichting geven over het werk van Poor People's Fund in Oeganda.
U kunt zich vandaag voor en na de dienst inschrijven voor deze maaltijdavond.

’t Kookpunt

Aanstaande woensdag 11 april wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt.
De gasten die zich opgegeven hebben worden verwacht om 12.30 uur.
Opgeven voor de volgende keer, op woensdag 9 mei, kan bij Elly de León-van der Vlugt,
telefoonnummer 06-37301621.

Morgenlied

O lieve Heer, ik ben zo blij,
de duisternis verdween,
de donk’re nacht is weer voorbij,
Uw licht straalt 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 zondag 8 april 2018:
Lied 81: 1, 8 en 9
Lied 81: 11
Lied 623: 1 en 2
Zingen: ‘Morgenlied’
Eerste lezing: Genesis 8: 6-16
Lied 107: 1 en 4
Tweede lezing: Johannes 20: 19-29
Lied 428 (NL) eerst solo dan gemeente
Lied 630: 1, 2 en 3
Lied 368f
Lied 418: 1, 2 en 3

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.

