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

week 46

Zondag 8 oktober 2017, 3e zondag van de herfst, 17e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 46.
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 ZWO-dienst is ds. M.C. van der Zouwen.
Ouderling van dienst is dhr. J. Los.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Willem van Driel en Hans van ’t Hoff.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Alie de Man, Rebecca Kuijpers
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. J. Horemans-van 't Sant,
verpleeghuis Aernsweart, Julianastraat 9, Hank en naar dhr. C. Sprong, Transvaal 49.

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 15-10-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Gerrie Nagtegaal, Corine Smits en Mirjam de Ronde;
 worden uw gaven bestemd voor Werelddiaconaat en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 is er jeugd- en jongerenkerk in de Skybox;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Bert, Willemien en Wim voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 10-10-2017
Dinsdag 10-10-2017

Kerk-Anders

Bijbelstudie over het boek Job (6 avonden)
Datum:
start woensdag 11 oktober 2017
Plaats:
Trefpunt
Tijd:
20.00 - 21.45 uur
Leiding: ds. Christien Flier

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur

Catherijneconvent – Luther, een man van het jaar
Datum:
vrijdag 13 oktober 2017
Plaats:
verzamelen op parkeerplaats bij Trefpunt
Leiding: Riet Gelderblom
Voor meer informatie zie programmaboekje Kerk-Anders
Moeilijke Bijbelverhalen (6 avonden)
Datum:
start maandag 23 oktober 2017
Plaats:
Trefpunt
Tijd:
20.00 - 21.30 uur
Leiding: ds. Leo Oosterom

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

Uitnodiging

Zondag 15 oktober na de kerkdienst zal onder het genot van een kopje koffie/thee de nieuwe
gedichtenbundel van Ruud Karelse ‘Van diepere dingen en dankbaarheid’ worden gepresenteerd in
de grote zaal van het Trefpunt. Het eerste exemplaar zal door Ruud worden aangeboden aan mevr.
ds. C. Flier. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Belangstellenden voor deze
bundel kunnen hun gegevens achterlaten op een intekenlijst. Het afleveren en afrekenen zal
daarna later in de week bij hen thuis worden gedaan.

’t Kookpunt

Woensdag 11 oktober wordt er weer gekookt. Alle gasten die zich opgegeven hebben kunnen
om 12.30 uur aanschuiven in zaal 4 van het Trefpunt.

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen we:

Liturgie zondag 8 oktober 2017:
Lied 274: 1
vg:
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
gem: ik ben je nabij
vg:
die hemel en aarde gemaakt heeft
gem: en trouw blijft tot in Eeuwigheid
vg:
genade, vrede en barmhartigheid zij ons
gem: van de Vader, door de Zoon, in de Heilige Geest. Amen.
Lied 91a: vers 1 cantorij, vers 3 allen
Lied 1003: vers 1, 2 en 4 couplet door cantorij, refrein door gemeente. Vers 5 allen
Lied 305: vers 1 gemeente, vers 2 cantorij, vers 3 gemeente
Lied 287: 2 en 5
Zingen: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
Lezing: Marcus 9: 30-37
Lied 991: 1, 2 en 3
Lied 782
Tijdens de inzameling: Marco Borsato, 'de speeltuin'
Lied 416

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.

