K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 27

e

Zondag 03-06-2018, 1 zondag na Trinitatis, Sacramentsdag, jaargang 33, nummer 27.
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. J. Visser uit Ermelo.
Ouderling van dienst is dhr. A. Verhoeven.
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 Melanie Faber, Lizan
Zegwaard en Marit Kurpershoek.

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. P. de Man, Nieuwe Es 116.

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.
Geboren op 25 mei 2018:
Jasmijn Esther, dochter van Antoine en Esther Heijstek-van Pelt, Munnikenhof 8, 4254 DL
Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 10-06-2018:
 worden de kleinsten opgevangen door Lysette van Veen, Daphne Swart en Hannah van
Andel;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 vieren we de Maaltijd van de Heer;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Corina, Marjon en Bas voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 5 juni 2018
Vrijdag 8 juni
Zaterdag 9 juni

Aangepaste
kerkdienst

Zondagmiddag 17 juni a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een
verstandelijke beperking in de gereformeerde kerk, Voorstraat 16, Almkerk.
Voorganger is ds. B. Ridder uit Almkerk en het thema luidt:
’Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!’. De dienst begint om 15.00 uur.
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten onder het genot van
een kopje koffie, thee of fris.

Boekenbeurs

Op maandagavond 4 juni vanaf 19.00 uur worden de dozen met boeken weer van de zolder en
het podium naar de zaal en de gangen gebracht. Des te groter de groep helpers, des te sneller
is het karwei klaar. Dus als u/jij morgenavond even tijd hebt, dan zouden we het heel fijn
vinden, als u/jij ook komt helpen. Wij zijn altijd blij met elke helpende hand en ook voor mensen
met een iets minder sterke rug is er genoeg te doen!
Voor zaterdagmiddag 9 juni, na 16.00 uur als er weer opgeruimd moet worden, geldt hetzelfde.
Alvast bedankt voor uw/jullie inzet.
Tot ziens, de boekenbeurscommissie.

19.30 uur
Vergadering kleine kerkenraad en moderamen.
19.00-22.00 uurBoekenbeurs in het Trefpunt.
10.00-15.00 uur Boekenbeurs in het Trefpunt.

Wandeling
wijk 2, 4 en 6

Vandaag om 14.00 uur start de natuurwandeling over de Groesplaat voor leden van wijk 2,4 en
6. Denk om goede schoenen en een zakje om gevonden ‘schatten’ in mee te nemen naar de
high-tea! We verzamelen op het parkeerterrein van de jachthaven in Sleeuwijk nabij het
restaurant.Meegebrachte lekkernijen voor de high-tea kunnen vooraf worden afgegeven in de
Skybox. We zien jullie graag vanmiddag op locatie!

Maaltijd van de Heer Volgende week is het lopend avondmaal. De wijn is alcoholvrij, dus kinderen kunnen ook
zondag 10 juni 2018 gewoon deelnemen aan dat avondmaal.
Het doel van de avondmaalcollecte is deze keer de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK).
Vandaag de dag zien we ook in Wit-Rusland de tegenstellingen groeien. Armoede en ziekte
gaan hand in hand. SRK en de werkgroepen bieden kansarme kinderen d.m.v. een verwen
vakantie een kijkje in een andere wereld. Minderjarige kinderen uit Wit-Rusland komen dan per
klas met hun juf voor meestal vier weken naar Nederland. Werkgroepen kunnen een
werkbezoek brengen aan Wit-Rusland en een school helpen bij het renoveren van bijvoorbeeld
sanitaire voorzieningen of het aanbouwen van een klaslokaal. Met haar jaarlijkse
voedselpakkettenactie bereikt Stichting Rusland Kinderhulp inmiddels zo’n 150 dorpen in WitRusland.
De diaconie beveelt de avondmaalcollecte van harte bij u aan.
Rectificatie

Afscheidsdienst Basisclub.
In de Projector van juni staat dat de afscheidsdienst van de Basisclub op 10 juni is.
Dit is niet de juiste datum. Dit moet zondag 1 juli zijn.

Liturgie zondag 03-06-2018:

Laat de kind’ren tot Mij komen

Lied 118: 1 en 9
Lied 413: 3
Lied 405: 1 en 3
Zingen: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
Lezing: Exodus 3: 1-6
Lied 103: 1 en 2
Lezing: Markus 2: 23-28
Lied 275
Lied 825: 1, 4 en 5
Lied 369b
Lied 150a: 1, 2 en 4
Lied 431b

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij Mij binnen lopen.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

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.

