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

week 28

Zondag 04-06-2017, Pinksteren, jaargang 32, nummer 28.
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

Voorgangers in deze dienst is mevr. ds. C. Flier en ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. A. Verhoeven.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Vandaag doen Tim van Noorloos, Janna Verkaik-Kool, Marije van Noorloos, Linda Slob
en Nel Monshouwer belijdenis.
Nel Monshouwer zal aansluitend op haar belijdenis ook worden gedoopt.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in het Trefpunt om hen te feliciteren.
Ook bent u van harte uitgenodigd om daar koffie/thee te blijven drinken.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Jeanette Slagmolen
Marit Kurpershoek en Nienke Timmer.

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.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. U kunt berichten, veranderingen,
geboorten e.d. mailen of telefonisch doorgeven. Een mededeling in de brievenbus kan ook.
De tweede dinsdag van de maand is er, van 19.00-20.00 uur, zitting in zaal 5 van het Trefpunt.
Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.
Geboren:
Op 12 mei 2017: Lotte Niene van Ooijen, dochter van Mariken en Arjan van Ooijen,
Sleeuwijksedijk 26a, 4251 XB Werkendam.

Vooruitblik

Volgende week 11-06-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Nadine Veenman, Rinske de Ronde en Marieke van
Kapel;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en werelddiaconaat;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L. J. Oosterom.
In deze dienst worden de volgende kinderen gedoopt:
- Lucca, zoon van Erwin Lex en Lisette van Veen;
- Julan Pieter Anton, zoon van Maarten Swart en Margot Versluijs;
- Daniel Jesse Martijn, zoon van Martijn en Linda van Driel;
- Fien Quirine, dochter van Tim en Sharon Dekker;
 zijn Willem van Driel en Hans van ‘t Hoff koster;
 zorgen Jan, Adrie, Ad en Wil voor de koffie.

Agenda

Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Vrijdag 9 juni
Zaterdag 10 juni

19.00 uur
19.30 uur
19.00 - 22.00 uur
10.00 - 15.00 uur

Start opbouw boekenbeurs.
Vergadering kleine kerkenraad.
Boekenbeurs.
Boekenbeurs.

Wijk 1

Wijk 1 gaat op zondag 11 juni a.s. op de fiets naar de kerk.
We vertrekken om 09.20 uur vanaf het Rond in Woudrichem.
Op de terugweg bent u welkom op Oudendijk 33A voor een kopje koffie/thee.
Graag van tevoren aanmelden bij Riet de Joode. T.: 302515.

Boekenbeurs

Graag maken we u attent op het volgende:
Maandagavond 5 juni vanaf 19.00 uur worden de boeken weer van de zolder en het podium
naar de zaal en de gangen gebracht. Als u/jij morgenavond even tijd hebt zouden we het heel
fijn vinden als u/jij komt helpen. Gevraagd of ongevraagd, de hele avond of een half uurtje,
ervaren of voor de eerste keer? Wij zijn blij met elke helpende hand!
Ook zaterdagmiddag 10 juni, na 15.00 uur, kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken.
Alvast bedankt.

Liturgie zondag 4 juni 2017:
Lied 672: 1 en 2
Lied 672: 3
Lied 891
Kinderlied 683
Lezing: 1 Korinthe 15: 1-12a (Bijbel in gewone taal)
Lied 289
Lied 340b (staande)
De kinderen komen binnen met lied ‘ik moet weggaan’ (via beamer)
Lied 360: 1, 2 en 3 (staande)
Lied 1006
Lied 675
Lied 431b

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.

