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

week 10

Zondag 4 februari 2017, 5e zondag na Epifanie, Sexagesima, jaargang 33, nummer 10.
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. L.J. Oosterom.
Het thema van de dienst is ‘Ik weet wat jij nodig hebt’.
Ouderling van dienst is mevr. J. Branderhorst.
Organist is Gerard Roza.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Na de dienst kunt u allerlei fairtrade producten kopen bij de stand van de Wereldwinkel.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor het kortlopende project van de ZWO: Poor People’s Fund
en groot onderhoud.
De stichting Poor People’s Fund richt zich in Afrika structureel op gezondheidszorg en het opleiden
van lokaal talent voor een beroep in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
de opvang, educatie en ontwikkeling van weeskinderen. De ZWO ondersteunt een weeshuis in
Oeganda wat samen met de lokale bevolking gebouwd is.
De kinderen gaan naar school en krijgen daar ook een maaltijd.
Vrouwen uit de omgeving houden toezicht en regelen verdere voeding voor het weeshuis.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Geralda Prins, Irene Brouwers en
Natasja Blom.

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 deze week de bloemengroet gebracht bij dhr. A.J. Slagmolen,
Altenahove te Almkerk en bij mevr. J. van Poederooijen-Boulonois, Rijksstraatweg 18.

Zieken

Mevr. H. van der Pol-Hoekstra, Abeelhof 36, verblijft momenteel in verpleeghuis Het Gasthuis,
afdeling Revalidatie, kamer 21, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.

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 zondag 11 februari:
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C.S. van Andel uit Zeist;
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene van ‘t Hoff, Annika van Gelder
en Esmee Boterblom;
 zijn uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen;
 zorgen Joke, Roel, Wil en Peter voor de koffie.

Kerk-anders

Over leven en werk van de dichteres Ida Gerhardt
Datum: 6 februari 2018
Tijd:
20.00 uur
Plaats: Trefpunt
Leiding: Marchien Zondag-Timmerman

Gezocht

De KND is op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding voor groep 1/2 of groep 5/6.
Je bent 1 keer per 4 weken aan de beurt om KND te draaien en we vergaderen maar 4x per jaar,
dus daar hoef je het niet voor te laten! Verder proberen we altijd iets moois te maken van het
Veertigdagentijd- / Paasproject, het Pinksterproject en natuurlijk het Advent- / Kerstproject met
onze inmiddels beroemde musical tijdens de kerstdienst. We werken volgens de methode
‘Kind op Zondag’. Elke week worden verhalen en verwerkingen aangereikt.
Lijkt het jou leuk om je bij onze gezellige groep aan te sluiten spreek dan gerust één van ons aan
of stuur een berichtje naar Hanneke van Wijk, arjanenhanneke@casema.nl.

Wijkavond

Op 4 en 11 februari houden de wijken 5 en 7 een gezamenlijke thema-avond.
De uitnodigingen zijn inmiddels bezorgd. Graag tot dan.
De wijkteams.

40dagentijdkalender

De 40dagenkalender leidt u dag voor dag door de 40dagentijd heen en bevat veel meditatief
materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Voor elke dag op weg
naar Pasen een stukje bezinning. Deze prachtige kalender loopt van Aswoensdag 14 februari tot
eerste paasdag 1 april. De 40dagentijdkalender is dit jaar gratis verkrijgbaar door het insturen van
een aanmeldingskaart. We staan vandaag na de dienst in de hal met deze kaarten en met een
voorbeeld van de prachtige kalender.

Berichten CvK

Vanaf 1 februari 2018 is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend is van
9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).
Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn. Als het vroegtijdig aangegeven wordt aan de
dienstdoende koster kan de kerk langer opengesteld worden.
John Popma zal het team van hulpkosters komen versterken.
Hij zal deze zondag met de kosters meelopen.
John is voor de meesten geen onbekende, hij is vroeger al koster van onze kerk geweest.
John, succes!

Liederen en schriftlezingen zondagmorgen 4 februari 2018:
Lied 971: 1 en 3
Lied 1005
Lied 288
Lezing: 2 Koningen 4: 8-17
Lied 534
Lezing: 2 Koningen 4: 25-30
Lied 975: 1, 2 en 3
Lied 1009
Lied 1006
Lied 793: 1 en 2
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

