K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 30

Zondag 18-06-2017, 1e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 30.
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 waarin we de Maaltijd van de Heer (zittend) vieren is mevr. ds. C. Flier.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Skybox.
Ouderling van dienst is dhr. H. de Vries.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Collecte
Maaltijd van
de Heer

De collecte tijdens de Maaltijd van de Heer bestemd voor de campagne
Support Casper. De campagne Support Casper is onderdeel van de stichting Overleven met
Alvleesklierkanker (OAK). Op dit moment sterven in ons land dagelijks acht mensen aan
alvleesklierkanker. De stichting OAK wil daar verandering in brengen door onderzoek te steunen
naar nieuwe behandelmethoden. Met uw donatie helpt u om dat mogelijk te maken.
Namens de diaconie van harte aanbevolen.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Linda van Driel, Esther Heijstek
en Lisa Fricke.

Kindernevendienst

Groep 1, 2 en 3 in zaal 3.
Groep 4, 5 en 6 in zaal 2.
Groep 7 en 8 in de consistorie.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. J. van Andel-van Dijk, Vlietstraat 15a.

Zieken

 Corrie Baars, E. v. Houweningepad 14, is op vrijdag 16 juni geopereerd;
 Mevr. M. den Hollander-Smits, Ridderpoort 1, is voor revalidatie opgenomen in verpleeghuis
Lingesteyn, Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam.

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.
Ingekomen:
Fam. Van Diggelen, Almweg 33, 4284 VG Rijswijk.
Verhuizing:
Mevr. L.C. Slob, Eikenlaan 8, 4254 AS Sleeuwijk
naar Bethesdahof 30, 6957 AM Laag-Soeren.
Overleden op 11 juni 2017:
Mevr. D. Ouwerkerk-Verhoeff, Verzorgingshuis De Lemmenskamp, Wethouder de Joodestraat 2,
4285 CD Woudrichem.

Vooruitblik

Volgende week 25-06-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Elise van Es, Gerrie Nagtegaal en Mirjam de Ronde;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. A. de Kuiper uit Rotterdam-Noord;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Agaath, Teun, Martine en Bjorn voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 20 juni 2017

19.30 uur

Vergadering kerkenraad.

Aangepaste
Kerkdienst

Zondagmiddag 2 juli a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een
verstandelijke beperking, in de gereformeerde kerk, Hoofdstraat 78 te Genderen.
Voorganger is ds. J. van den Brink-Dekker uit Genderen, en het thema luidt: ‘Niet vergeten hoor!’.
Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging ‘Excelsior’ uit Genderen
o.l.v. Jan van de Sanden. 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.

Kampeerweekend

Van 30 juni t/m 2 juli is het weer zover, we gaan kamperen op Groepskampeerterrein
‘De Beugense Peel’, Beugense Bossen 1, 5445 NS Landhorst. Aanmelden kan nog steeds.
Ook als het u leuk lijkt alleen een dagje te komen of met de BBQ op zaterdagavond mee te doen,
bent u van harte welkom.
Voor de BBQ graag uiterlijk zaterdagochtend 1 juli aanmelden. Komt u ook? Iedereen is welkom!
Voor vragen en/of aanmeldingen: Arja de Ronde, E.: ronarja@kpnmail.nl, T.: 06-50827293 of
Mirjam den Hollander, E.: fdenhollander@hotmail.com, T.: 06-54686881.

Kerknieuws in de
vakantie

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op de volgende data:
9 juli, 23 juli en 6 augustus. Vanaf 20 augustus weer wekelijks.

ZWO

Onlangs heeft u een machtigingskaart van de ZWO in de Projektor ontvangen.
Deze kaart is bedoeld om nieuwe donateurs te werven en huidige donateurs in de gelegenheid te
stellen hun bijdrage aan te passen. Als u niets wijzigt of aanpast, hoeft u geen actie te
ondernemen. Als u de machtigingskaart gebruikt, kunt u die inleveren bij Bas Udo, Espendreef 24,
of deponeren in de offerblokken van de Ontmoetingskerk.

Jaarboekje

Aan het begin van het seizoen 2017-2018 zal een nieuwe uitgaven van het Jaarboekje verschijnen.
Kopij voor deze uitgave is welkom tot uiterlijk maandag 14 augustus 2017. Alle mij bekende
kopijbezorgers hebben onlangs per e-mail meer informatie daarover ontvangen.
Hebt u geen bericht gekregen maar zou u wel kopij willen aanbieden? Of hebt u opmerkingen bij
het huidige Jaarboekje waarmee de samensteller ervan zijn voordeel zou kunnen doen?
Neemt u dan contact op met Ad van der Kam, E: apvdkam@mac.com, T: 303726.

Liturgie zondag 18-06-2017:
Lied 212: 1 en 2
Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Kinderlied 385
Lezing: Lucas 16: 19-31
Lied 152: 1, 2, 3 en 5
Orgelspel ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein’ van J.S. Bach
Gedachtenis mevrouw D. Ouwerkerk-Verhoeff
Lied 23b: 1
Tafelgebed:
V:
Laten wij met ons hart bij God zijn
A:
Wij hebben ons hart bij de Heer
V:
Laten we danken de Heer onze God
A:
Het past ons de Heer te danken
V:
Ja, het past ons om U te danken…
… en daarom zingen wij U vol vreugde toe:
Lied 404e
Acclamatie bij de instellingswoorden:
A:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer, totdat Hij komt.
Lied 377
Viering van de maaltijd van de Heer
Lied 834
Lied 431a
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.

