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

week 43

Zondag 17 september 2017, 13e zondag van de zomer, 14e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 43.
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. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. A. Verhoeven.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Caroline Cornet en Huib van Andel koster.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor de vredesweek en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadine Veenman,
Esther Heijstek en Lisa Fricke.

Kindernevendienst

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

Zieken

Dhr. R.W. Wigman, Nieuwe Es 109 is weer thuis uit het ziekenhuis.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. A. van de Pol-Branderhorst,
Schoolstraat 28.

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 24 september 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Marieke Vos, Marieke Verhoeven en
Marieke van Kapel;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst (Lutherdienst) mevr. ds. C. Flier;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Marit, Johan en Gerda voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 19 september 2017

Jaarboekje

Gemeenteleden kunnen weer een digitale versie, in pdf-formaat, van het Jaarboekje verkrijgen. Niet in
plaats van maar naast de papieren versie die ze weldra samen met de wijkbrief zullen ontvangen.
Hebt u belangstelling voor de digitale versie van het Jaarboekje 2017-2018, laat dit dan
per e-mail weten aan Ad van der Kam, apvdkam@mac.com.
Het boekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Vredesweek

Van 16 t/m 24 september 2017 is het Vredesweek. Het thema is: ‘De kracht van verbeelding’.
In de hal van de kerk vindt u een speciale uitgave van de vredeskrant met interviews
en artikelen die dieper ingaan op het thema van de vredesweek. Neem er één mee, want de vrede mag
ons toch niet koud laten. En vrede.........begint met een glimlach.

19.30 uur

Vergadering kerkenraad.

Liturgie zondag 17 september 2017:
Lied 84: 1
Lied 84: 6
Lied 632: 1 en 3
KND moment: videofragment uit Sesamstraat ‘dus graag gedaan’,
https://www.youtube.com/watch?v=cTFpdKC5DWY
Lezing: Jesaja 56: 1-8
Lied 1014
Lezing: Lucas 17: 11-19
Lied 863: 1, 2, 3 en 6
Lied 218
Bevestiging Elise van Es-van Noorloos tot ouderling algemene dienst
Lied 704: 1 en 2
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.

