K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem
week 26

Zondag 21-05-2017, 6e zondag van Pasen, Rogate, jaargang 32, nummer 26.
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 waaraan Think Twice meewerkt is mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is dhr. G. Bok.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Caroline Cornet-Deleu en Huib van Andel.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Jolyn van Vuuren,
Rinske de Ronde en Renske Visser.

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.

Hemelvaartsdag
09.00 uur

Voorganger in deze dienst in de hervormde kerk is ds. C.A. Westerveen.
Ouderling van dienst is Marlies van der Burg.
Organist is Henk van Andel.
Koster is Bas Udo.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. P.A. Vos-Taapke,
Munnikenland 90a.

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. Meijler-Lensink, Landpoortstraat 15, 4285 AR Woudrichem.
Verhuizing:
 Mevr. N.M. Verhagen, Elsje van Houweningepad 4, 4254 ED Sleeuwijk
naar Reegreppel 40, 4251 DW Werkendam;
 Mevr. M. de Vries, Boschdijk 403, 5621 JC Eindhoven
naar Iepenlaan 25, 5616 NP Eindhoven.
Geboren:
Op 10-05-2017: Loek Crielaard, zoon van John en Rianne Crielaard,
Nieuwe Es 20, 4254 AX Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 28-05-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Nadina Weverling, Mirella Koman en Marit Kurpershoek;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Hotske, Kees en Wieke voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 23 mei 2017
Woensdag 24 mei 2017

Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren
op het mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
19.30 uur
Redactievergadering Projektor.

Tweede
Thuis in Altena

In Projektor heeft u kunnen lezen over de kerkdienst van vandaag. Vier van onze gemeenteleden
met een beperking zijn gaan wonen in de zorgwoning van stichting Tweede Thuis in Altena aan de
Reegreppel te Werkendam. Aan de dienst is een actie gekoppeld voor financiële steun én het
werven van vrijwilligers. Na afloop van de dienst zijn in de hal inschrijfkaarten beschikbaar om u te
kunnen aanmelden als vrijwilliger of voor financiële steun. De ingevulde kaart (of een contante
bijdrage) kunt u in de daarvoor bestemde kubussen doen. Medewerkers van de stichting zijn
aanwezig om u te kunnen informeren. Meer weten over de stichting?
Zie www.tweedethuisinaltena.nl of de Facebook pagina van de stichting.

Wijk 2 en 6

Vandaag is er voor de wijken 2 en 6 een gezamenlijke wandeling met picknick.
We verzamelen om 14.00 uur op Roef 5 te Sleeuwijk waar voldoende ruimte is
om auto’s en fietsen te parkeren. Meegebrachte lekkernijen kunnen in het woonhuis
afgegeven worden, deze worden dan naar de picknickplaats gebracht.
Voor drinken wordt gezorgd.
De picknick is halverwege de wandeling bij een molen die open en werkzaam zal zijn!
Het is handig een picknickkleed mee te nemen!
Bij regen is er een alternatieve ‘binnen picknick’.

Liturgie zondagmorgen 21-05-2017:
Lied 216
Lied 868: 1 en 2
Zingen: Opwekking 599
Kinderlied: ‘Je bent bijzonder’
Schriftlezing 1 Petrus 3: 8-18 uit de Bijbel in Gewone Taal
Lied 975: 1, 2 en 3
Zingen: Opwekking 770
Lied 1006
Zingen: ‘Op reis’
Lied 415: 3

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.

