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

week 24

Zondag 13 mei 2018, 7e zondag van Pasen, Exaudi, jaargang 33, nummer 24.
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 dienst is mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is mevr. M. Kamerman.
Organist is Anje de Kuiper.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene Brouwers, Lizan Zegwaard en
Anna Reemst.

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 de huiskamer van wooncentrum
Bijtelshof, Vlietstraat 16 en bij dhr. G. van Krugten, Vijfmorgen 5.

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 20 mei:
• is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
• Is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
• zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene van ‘t Hoff, Annika van Gelder
en Lisa Fricke;
• zijn uw gaven bestemd voor zending en groot onderhoud;
• zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
• zorgen Petra, Anco, Margret en Ienze voor de koffie.

Gemeenteavond
Ontmoetingskerk

Op dinsdag 15 mei 2018 zal er een gemeenteavond plaatsvinden.
Het onderwerp van deze avond is de toekomst van het ambt en pastoraat.
Zie voor verdere informatie over deze gemeenteavond de Projektor van april 2018.
Datum: dinsdag 15 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Trefpunt

Gemeenteavond
Hervormde
Gemeente
Sleeuwijk

Op woensdag 23 mei 2018 wordt er een gemeente-bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp
de toelichting op de kandidaatstelling van een predikant.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de kerk en in Kerkklanken.
U bent alle van harte uitgenodigd!
Datum: woensdag 23 mei 2018
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Koren-aar

Kerk-Anders

Mozes
Datum: dinsdag 15 mei 2018
Tijd:
20.30 uur
Plaats:
Theater Peeriscoop in Gorinchem
Tekst en spel: Helmert Woudenberg
Indien u deze voorstelling wilt bijwonen, kunt u dit op eigen gelegenheid doen.
Meer informatie is te vinden via www.peeriscoop.nl.
Excursie Oudenbosch
Datum: zaterdag 26 mei 2018
Tijd:
wordt nog bekend gemaakt
Plaats:
verzamelen op de parkeerplaats bij het Trefpunt
Leiding: leden van de werkgroep Kerk-Anders

Welkom, welkom

Liederen en schriftlezingen zondagmorgen 13 mei 2018:
Lied 27: 1 en 4
Lied 978: 1 en 3
Zingen: ‘Welkom, welkom’
Lezing: 1 Samuël 12: 19-24
Lied 655: 1, 2 en 3
Lezing: Johannes 14: 15-21
Lied 655: 4 en 5
Lied 663
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

