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

week 51

Zondag 12 november 2017, 8e zondag van de herfst, 1e van de voleinding,
jaargang 32, nummer 51.
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. T.T. van Leeuwen uit Waddinxveen.
Ouderling van dienst is mevr. J.M. van Andel.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Petra Dekker en Hans van ’t Hoff.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor binnenlands diaconaat en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Natasja Blom,
Marieke van Kapel en Marieke Vos.

Kindernevendienst

Groep 1
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij dhr. C. van Wendel de Joode,
Oudland van Altenastraat 15.

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.
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in zaal 3.
in zaal 2.
in de Skybox.
in de consistorie.

Verhuizing:
 Dhr. H.H. Houben, Nieuwe Es 199, 4254 AW Sleeuwijk naar Schoolstraat 17, 4254 AK Sleeuwijk;
 Mevr. C.K.W. de Mik, Taagdreef 84, 3561 VK Utrecht naar Kastanjelaan 60, 4285 DD Woudrichem.
Geboren op 2 november 2017:
Javi, zoon van Tom de Wild en Marije van Noorloos, Sportlaan 23, 4286 ES Almkerk.
Vooruitblik

Volgende week 19 november 2017:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Nadine Veenman, Esther Heijstek en Renske Visser;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. E.F. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek;
 is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
 is de voorganger in de schoolkerkdienst ds. L.J. Oosterom;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Martine, Bjorn en Annie voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 14 november 2017

Kerk-Anders

Theater Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur

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

De OmZieners
woensdag 15 en donderdag 16 november 2017
20.00 uur
kerkzaal van de H. Gertrudis, Venestraat 16, Geertruidenberg
regisseur Laurens Umans

‘Hoezo, de roman is de nieuwe bijbel?’ – Over merkloos geloven
Datum: woensdag 22 november 2017
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Koren-aar
Leiding: ds. Heine Siebrand

Aangepaste
kerkdienst

Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met
een verstandelijke beperking in de hervormde kerk, Zuideveldlaan 14, Dussen.
Voorganger is ds. M. v.d. Ruitenbeek uit Wilnis en het thema luidt: ‘Waardevol in Gods oog’.
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.

Viering voor School
en Kerk
17.00 uur

Zondag 19 november vieren wij onze jaarlijkse schoolkerkdienst in de Ontmoetingskerk.
De voorganger is ds. L.J. Oosterom en het verhaal van Jozef staat centraal.
We zullen horen dat dromen af en toe uitkomen en waarom God een plan heeft met Jozef.
Op school worden in de weken voorafgaand aan de dienst de verhalen over Jozef verteld.
Waar kies jij voor in conflictsituaties, of als het gaat om jaloersheid en vriendschap?
In alle groepen werken we aan dit thema en tijdens de viering kunt u het resultaat hiervan
zien en horen.
Wij nodigen u, uw kinderen en andere belangstellenden van harte uit om bij deze viering
aanwezig te zijn. Kinderen vanaf 4 jaar mogen mee naar de dienst, voor jongere kinderen
is er oppas in de kerk.
De Schoolkerkdienstcommissie van De Morgenster

Herinnering

Alle wijkteams zijn druk bezig om een planning te maken en groepen samen te stellen voor de
verschillende activiteiten van dit seizoen. Terwijl u dit leest denkt u misschien: ‘Oh ja, ik moet nog
even het formulier invullen / het formulier nog even weg brengen / even een e-mailtje sturen / even
bellen om te zeggen dat we graag mee doen met ………....’
De ouderlingen en pastoraal medewerkers rekenen op uw medewerking.
Dank namens de wijkteams.

Morgenlied

O lieve Heer, ik ben zo blij,
de duisternis verdween,
de donk’re nacht is weer voorbij,
Uw licht straalt om mij heen.
Dank, dat ik voor Uw aangezicht,
de lieve lange dag,
met alle kind’ren van het licht
spelen en zingen mag.
O lieve Heer, ik ben zo blij
dat U mij steeds omringt.
U bent niet ver, U bent dichtbij,
dicht bij elk mensenkind.

Liturgie zondag 12 november 2017:

Responsie:

Lied 85: 1, 3 en 4
Lied 847
Lied 871
Zingen: Morgenlied
Schriftlezing: Matteüs 24: 15-35
Lied 462
Lied 771
Responsie
Lied 447
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.

