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

week 26

Zondag 27 mei 2018, Trinitatis, jaargang 33, 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 is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. of mevr. De Ronde.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Willem van Driel en Hans van ‘t Hoff.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Geraldine Heijblom,
Natasja Blom en Esmee Boterblom.

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.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. J.M. Delleman-van den Boom,
Kastanjelaan 17.

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 3 juni 2018:
 zullen de kleinsten worden opgevangen door Melanie Faber, Lizan Zegwaard
en Marit Kurpershoek;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. J. Visser uit Ermelo;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Agaath, Teun, Jan en Riet voor de koffie.

Agenda

Maandag 28 mei 2018

19.30 uur

Liturgie zondag 27 mei 2018:
Lied 8a: 1, 2, 3 en 6
Lied 195
Lied 367d
Lied 304
Zingen: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
Schriftlezing: Exodus 3: 1-6
Lied 527: 1, 3 en 4
Schriftlezing: Johannes 3: 1-8
Lied 527: 2 en 5
Lied 925
Lied 1006
Lied 418
Lied 431b

Vergadering CvK
Laat de kind’ren tot Mij komen
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij Mij binnen lopen.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

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.

