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

week 23

Zondag 06-05-2018, 6e zondag van Pasen, Rogate, jaargang 33, nummer 23.
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 is mevr. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften.
Ouderling van dienst is dhr. T. Dekker.
Organist is Anje de Kuiper.
Kosters zijn Petra Dekker-van der Niet en John Popma.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Hendrika van der Meer
Corine Smits en Jasmijn Niemansverdriet.

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. M. Oosse-van de Koppel, Munnikenland
79 en bij dhr. G. van de Ka, Maria van Reigersbergenweg 39.

Hemelvaart
10-05-2018

Voorganger in de gezamenlijke dienst in de hervormde kerk is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. M. van der Burg.
Organist is Henk van Andel.
Koster is Joost Sterrenburg.
Uw gaven zijn bestemd voor kerk en groot onderhoud.
De kleinsten worden opgevangen door Sidonia Verschoor.
De bloemen vanuit de gemeente gaan naar de huiskamer van Altenastaete, Griendstraat 3a,
Nieuwendijk. (Mevr. P.J. Visser-Kramer en mevr. E.M. de Jong-Lamme).

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 13-05-2018:
▪ worden de kleinsten opgevangen door Irene Brouwers, Lizan Zegwaard Anna Reemst;
▪ worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
▪ is de voorganger in de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk
mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof;
▪ zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
▪ zorgen Bert, Willemien en Celie voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag 8 mei 2018

’t Kookpunt

Aanstaande woensdag 9 mei wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt. De gasten
die zich opgegeven hebben worden weer verwacht om 12.30 uur. Opgeven voor de volgende
keer, op woensdag 13 juni, kan bij Elly de León-van der Vlugt, telefoonnummer 06-37301621.

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
19.30 uur

Verkoop collectebonnen in het Trefpunt.
Kerkelijk Bureau in zaal 5 van het Trefpunt.
Vergadering kleine kerkenraad en moderamen.

Liturgie zondag 06-05-2018:

Lied der 18 doden – Jan Campert

Lied 95: 1 en 2

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.

Vg: Onze hulp is de Naam van de Heer:
Allen: ‘Ik ben bij je’
Vg: Ik was erbij toen hemel en aarde gemaakt zijn
Allen: Ik ben bij je
Vg: Ik bén erbij om donker en licht, water en land van
elkaar te scheiden
Allen: Ik ben bij je
Vg: Ik zál erbij zijn, bij u, bij jou,
Allen: Ik blijf je trouw
Vg: Nooit zal ik je loslaten
Vg: Genade en vrede, voor u en voor jou
Allen: van de Vader, in de Zoon, door de Heilige Geest
Lied 95: 3
Lied 1010: 2 (alleen de eerste 4 regels)
Overgangstekst: ‘In mijn hart’ (Blz. 1418)
Lied 305: 1
Lied 893
Kinderlied ‘Welkom, welkom’
Lezing: Genesis 33: 1 t/m 4 en 9 en 10
Lied 633: 1, 2 en 3
Lezing: Lied der 18 doden – Jan Campert
Zingen: Psalm 43: 1 en 4 (oude berijming)
Lied 43: 3
Lied 893: 1
Lied 369b
Lied 600: 1, 3, 4 en 5
Lied 431b

Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeiten zwaar,
maar 't hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,
voordat een vloekb’re schennershand
het anders heeft begeerd.
Gedenkt die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen na-staan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk
- er daagt een dag na elken nacht,
voorbij trekt ied’re wolk.
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt.

Welkom, welkom

Psalm 43: 1 en 4 (oude berijming)

Refr. Welkom, welkom, dit is het moment
om de dag te vieren.
Welkom, welkom, dit is het moment;
goed dat jij er bent.

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij',
En U geheiligd zij.

Er staat een kaarsje en het brandt,
het glimlacht naar ons allen, want
als hier de bijbel open gaat,
dan delen wij in wat daar staat.
Zo doen we mee in het verhaal
van God en mensen, allemaal.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

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.

